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 دةستةى ئامارى هةريَم
 

 ثيَشكةش 

 كردارةكانى لة دةبينيَت كاريطةر رِوَليَكى و والت لةطةليَك ئابورى كةرتةكانى نيَوان لة هةية طرنطى شويَنكى ثيشةسازى كةرتى
 بةرهةمى كؤى لة بةشداريكردن و كةر كار دةستى كارثيَكردنى و ئابورى ترى كةرتةكانى خستنى ثيَش و ئابورى طةشةسةندنى

 ئامارى دةستةى و  بةغدا لة ئامار ناوةندى دةزطاى اليةن لة دةدريَت كة كوَششانةى ئةم و طرنطيانة ئةم رِوَشنايي ذيَر لة ناوخؤيي
  خسنت ثيَش ثيَناو لة نيشاندةدات والت لة ضاالكية ئةم كة ورد كردارى نةىسالَا ئامارى زانيارى بةركردنى دةستة بؤ هةريَم

                                            ناوخؤيي بةرهةمى كؤى لة كردنى بةشدارى ريَذةى بةرزكردنةوةى و

 بةرهةم وجؤرى كاريان هيَزى وذمارةى ثيشةسازيةكان دامةزراوة ذمارةى دةربارةى زانيارية كةوتنى بةدةست رِوثيَوةكة ئةجنامى وة
 زانيارى خستنى وبةدةست بةرهةمةكانيان بة كوردستان بازارةكانى ثيَداويستى ثرِكردنةوةى سةر لة وكاريطةريان هيَنانيان
 بازارةكانى لة ئايا هيَنانيان بةدةست سةرضاوةى وة ثيشةسازيانة دامةزراوة لةم كةبةكارديَت خاوةكانى كةرةستة جؤرى دةربارةى

 ثيشةسازيانة دامةزراوة ئةم ثيَداويستةكانى دةربارةى تر زانيارى وةطةليَك دةكريَت هاوردة دةرةوة لة خود يا وعيَراقة هةريَم
 قوتونانى لة لةبةرطرتنةوةو ضؤنيةتى دةربارةى زانيارى خستنى بةدةست وة( هتد....طاز غاز، نةوت، ، كارةبا ئاو،)لة

 دةكريَتةوة كؤ روثيَوة لةم كة زانياريانةى ئةم وة بةكاربةر دةستى بطاتة تةندروست و شياو شيَوةيةكى بة تاوةكو بةرهةمةكان
 كوردستان هةريَمى حكومةتى وبازرطانى ثيشةسازى و ثالندانان وةزارةتى لة ئابورى سياسةتى داريَذةرانى بؤ دةبيَت سودى

 وة جيهان والتانى زؤربةى لة ئابورية كةرتى ثشتى برِبرِةى كة ثيشةسازى بةكةرتى وبرةودان بةطرخسنت مةبةستى بة بةتايبةتى
 خستنى بةدةست بؤ رِوثيَوة لةم زانيارى كؤكردنةوةى هؤى وة طشتى بة كوردستان  خةلَكى كؤمةالنى لة تاكيَك بؤهةر هةروةها

 بة ثيشةسازى كةرتى رِةورِةوى خستنى ثيَش بؤ ثيَويسنت زؤر كة ثيشةسازيانة دامةزراوة ئةم دةربارةى ثيَويست زانياريةكانى
 كؤتايدا لة.  كاريطةرة هةستيارو كةرتة ئةم كردنى ضاالك بؤ ريَطايةك نةخشة دةبيَتة و طشتى بة ئابورى كةرتى  و تايبةتى
 لة وردبينان تويَذةران و سةرثةرشتياران لة رِوثيَوة ئةم ئةجنامدانى بؤ بةشداربون كة دةكةم كارمةندانة ئةو طشت سوثاسى
 .ثاريَزطاكان ئامارى بةريَوةبةرايةتى و هةريَم ئامارى دةستةى
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 دةستةى ئامارى هةريَم 
 

 
  ثيَشةكى:.
تانى ةكةرتى ثيشةسازى جا ئةمة ض لة ووآلةكان شويَنكى طرنك دةطرنةوة  لبضووكثيشةسازى 

%(لة 01لة)تانى ثيَشكةوتوو ضونكة ذمارةى دامةزراوةكانى دةطاتة زياتر آلتازةثيَطةيشتوو بيَت ياخود لةوو
.بؤية ئةم جؤرة ثيشةسازية طةليَك طرنطى تى ثيَشكةوتووآللةهةندى ووثيشةسازيةكانكؤى دامةزراوة

 ى .ئابوورثشتى ىلَ دةكريَت لةبةر ئةو طرنطية  طةورةيةى كةهةيةتى لة كردارى طةشةسةندنى وثالَ
ار لةبةغدا هةلَدةستيَت بة تى ئامارى ثيشةسازى لةدةزطاى ناوةندى ئاملةبةر ئةو طرنطية بةريَوةبةراية

ى ساالَنة رِووثيَوهةماهةنطى لةطةلَ دةستةى ئامارى هةريَم و بةريَوبةرايةتى ئامار لةثاريَزطاكان بة
كةكان بةمةبةستى بةدةست هيَنانى ونة )العينة( بؤ دامةزراوة ثيشةسازية بضووبةبةكارهيَنانى شيَوازى منو

ى ئةم دامةزراوانة نيشان دةدات وة هةروةها ثيَوةرى ضاآلكزانيارى و داتاى ئامارى كردارى كة سروشتى 
 .( كريَكاربن0 -0ية لةذمارةى كارمةندانى كة دةبيَت لة)ى باوةرثيَكراو لةثؤليَن كردنى ئةم دامةزراوانة بريت
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 دةستةى ئامارى هةريَم 
 

 رِووثيَوئاماجنى 
ثيَكراون بة طويَرةى ثيَوةرة  وباوةرِ خؤ دةنويَنن ردوكةكان كة زانياريةكان وودابني كردنى زانيارى ئامارى دةربارةى دامةزراوة ثيشةسازية بضو -0

 .احلسابات القومية(–ةتيةكان كةوا وةالَمى داواكارى بةكاربةران دةداتةوة و بة تايبةتى )ذميَريارى نةتةوةى نيَودةولَ
 ى ئةم دامةزراوانة.ضاآلكيةكانى تايبةت بة ئابوورانطارية كةم كردنةوةى ثشت بةسنت بةريَطاى ناراستةوخؤ لة ئامادةكردن وخةمالندنى طؤرِ -2

 -:شى كردنةوةى ئةجنامةكان 
دةتوانني طرنطرتين نيشاندةر ةكان بضووكلةنيَوان ئةوزانياريانةى كةئةو  رِاثؤرتة لة خؤيان دةطريَت تايبةت بة دامةزراوة ثيشةسازية 

رةكانيان وكريَيان وبةهاى بةرهةم و ذمارةى كريَكا ()العاملة ن ة دامةزراوة ثيشةسازية كاركةرةكاية لى ببينني كة بريت
 -وثيَداويستيةكان كةدةتوانني بؤئةم بابةتانة كورتيان كةينةوة :

  -:دامةزراوةكان ى ذمارة  -يةكةم :

ن و( دامةزراوة كةدابةش كرابو00201لة ثاريَزطاكانى هةريَمى كوردستان طةيشتة ) ()العاملة كريَكاران دامةزراوةكانى ئة و ذمارةى 
 .( لة ثاريَزطاى هةوليَر1133( لةثاريَزطاى سليَمانى و )3116و ) دهؤك( لةثاريَزطاى 0312بؤ )

 -ذمارةى كريَكاران :  -دووةم :
( كريَكارو لة ثاريَزطاى 3033) دهؤك( كريَكار بوو وة ذمارةيان لة ثاريَزطاى 16333ثاريَزطاكانى هةريَم )ذمارةى كريَكاران لة 

 .( كريَكار00101( كريَكارو لةثاريَزطاى هةوليَر )03301سليَمانى )

 :سيَ يةم :بةهاى بةرهةم

دينار  مليؤن( 231213دينار كة دابةش كرا بؤ ) مليؤن( 0213330كؤى بةهاى بةرهةم لةثاريَزطاكانى هةريَمى كوردستان طةيشتة )
 .دينار بؤثاريَزطاى هةوليَر  مليؤن( 311010ديناربؤ ثاريَزطاى سليَمانى و ) مليؤن( 616636و ) دهؤكبؤ ثاريَزطاى  

 :بةرهةم بةهاى ثيَداويستيةكانىضوارةم :

ديناربؤ  مليؤن( 011111دينار كةدابةش كرابوو بؤ ) مليؤن( 301113طةيشتة )بةهاى ثيَداويستيةكانى بةرهةم لةثاريَزطاكانى هةريَمى كوردستان 
ديناربؤ ثاريَزطاى هةوليَر مليؤن( 210361ديناربؤ ثاريَزطاى سليَمانى ) مليؤن( 226001و ) دهؤكثاريَزطاى   

 ثينجةم :نيشاندةرة شيكةرةوةكان
.هةزاردينار( 13103) طةيشتة كوردستان هةريَمى لةثاريَزطاكانى كريَكارلةبةرهةمهيَنان *بةرهةمى  

(.3* بةرهةمى ديناريَك لة كرىَ لة ثاريَزطاكانى هةريَم طةيشتة )  

 %( .63* ريَذةى ثيَداويستيةكانى بةرهةم بؤ بةهاى بةرهةم طةيشتة )
 ( هةزار دينار.03106*ناوةندى كريَى كريَكاران )كريَكارى بةكرىَ ( لة ثاريَزطاكانى هةريَم طةيشتة )

. 
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 دةستةى ئامارى هةريَم 
 

 رِيبازى دارِشنت دابةش كردنى دامة زراوة ثيشةسازية بضوكةكان
هة ضاالكى ثيشةسازى بريتية لة كرداريَك يان كؤمةلة كرداريَك بؤ بةرهةم هيَنانى كؤ مةلَةيةكى تايبةت لة بةرهةمةكان ياخود كؤ كردنةوةى 

يكراو يارنديَك سة رضاوة وةك ئاميَرو دةستى كارو ثيَداويستيةكانى بة رهةم يا بةرهةمةكان كة دةبيَتة هؤكار بؤ بة رهةم هيَنانى كةرةستةيةكى د
 ياخود خزمة تطوزارى دياركراو و ضاالكية ثيشةسازيةكان ثؤلني دةكرين بةم جؤرة:  

رِيَبةرى ثؤلينى  ISIC( لة خؤ دةطريَت  06-01كانزاسازى و دةرهيَنانى بةردو كؤمةلَةى تؤماركراو يان بريتية لة )جيم ( و بةشةكانى )-0
 نيَودةولةتى يةكطرتو بؤ ثؤلني كردنى ضاالكيةثيشة سازيةكان

  0000ثوخت كراوة بؤ سالَى 

 ( لة رِيَبةر . 13-03ثيشة سازى طؤرانكارى و كؤمةلة تؤماركراويان بريتية لة )دال ( و بةشةكانى بريتني لة )-2

( لةرِيَبةر ئةوةى 60-61لةى تؤماركراو يان  بريتية لة )ه( وبةشةكانى بريتني لة )رِاكيَشراوى كارةبا و غاز ورِاكيَشراوةكانى ئاو كؤمة -1
ى ئاشكراية كةوا ضاالَكى ثيشة سازى قةبارةكةى دةطؤريَت بةطويَرةى سروشتى ثيشةسازيةكة. بةالَم لةسةر ئاستى ئامارى ئةوةي طرنطة ضؤنيةت

مارى بة ئاماجنى بةدةست هيَنانى نيشاندةرى تةواو و تيَروتةسةىل كة ثشتيان ثيَى دةست نيشان كردنى ئةو ضاالكية و طشتطريكردنى بةكارى ئا
 .ببة سرتيت تةنها لة بوارى ئامارى . ثيَوانةى تايبةت بؤ ثؤلني كردنى دامةزراوةكان بة ئاماجنى ئاسان كارى بؤ كردارى طشتطري كردنيان 

كراون بؤ مةبةستى ئامارى بؤ ضةند ئاستيَك بة ثشت بةسنت بة ثيَوانةى ذمارةى  بؤية بةم جؤرة دامةزراوة ثيشةسازية كان لة عيَراق ثؤلني
  -كريَكارةكان بؤ سىَ جؤر دامةزراوة ى ثيشة سازى دةناسريَت وةك :

 ( و زياترة  .11دامة زراوة ثيشة سازية طةورةكان : ئةو دامةزراوانةن كةوا ذمارةى كريَكارانيان ) -
 ( كريَكارة. 20-01ندةكان : ئةو دامةزراوانةن كةوا ذمارةى كريَكارانيان لةنيَوان )دامة زراوة ثيشة مام ناوة -
 ( كريَكار كةمرت كارى تيَدا دةكةن .01دامة زراوة ثيشة سازيةبضوكةكان  : ئةو دامةزراوانةن كةوا لة ) -

كة و بالَو بونةوةيان لة هةموو ناو ضةكانى هةريَمى لة بةرليَك ضونى دامة زراوة ثيشةسازية بضوكةكان لةبوارى كريَكارةكان و سروشتى كارة
الكى ثيشة كوردستان و زؤرى ذمارةيان بؤ ية بة شيَوازى منونة )العينة ( كاريان لة سةر دةكريَت ئةوة طرنطة المان لةو بوارة ئةو بة شة ية لة ضا

 ؤ ثشت بة سنت بةمةبةستى كاركردن بؤ كارى ئامارى .سازى لة هةريَمى كوردستان بة مةبةستى كاركردن لةطةىل و دارِشتنى منونةكان ب

 ضوار ضيَوةى بةكارهاتوو
بة دةست كةةوتن و   2110ثيشت بة سرتا بةو ضوار ضيَوةى تايبةت بة دامةزراوة ثيشةسازيةكان كةوا لة ئةجنامى ذمارة دانان و طةمارؤسازى سالَى 

بضوكةكان دواتر تويَذةرةكان طةرِانةوة بؤ مةيةدان بةمةبةسةتى نويَكردنةةوةى ضةوار      ضوارضيَوةكة ثؤلني كرا بة تايبةتى بؤ دامةزراوة ثيشةسازية
نةى كةة  ضيَوةكة دواى البردنى دامةزراوة داخراوةكان و راوة ستاوةكان لةكار و ئةو دامةزراوانةى ضاالكيةكانى طؤريبةوو وة هةةروةها ئةةو ضةاالكيا    

وار ضيَوةكة خاويَن كرايةوة تاواى ليَهات تةنها ئةو دامةزراوة ثيشة سازية بضوكةكان لة خةؤ  ثيشةسازى نةبون دور خرانةوة لة ضوار ضيَوة كة وة ض
 ( دامة زراوة  00201و قة بارةى ) دةطريَت كة كار دةكةن لة ضاالكية كانى ثيشة سازى
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 كؤمة لطةى دةست نيشانكراو
 رِيَنةوة تةنها بؤ كةرتى تايبةتطشت ئةو  دامةزراوة ثيشة سازيانة دةست نيشان كران  كةوا دةطة 

 كار لةسةركردن و طشتطريى

 طشت دامةزراوة ثيشة سازية بضوكةكانى طرتة وة بةطويَرةى ئةو ضاالكية ثيشةسازيانة:
 كانزاسازى  -0

 ثيشةسازى بةرهةمةكانى خؤراك  -2

 ثيشةسازى رسنت و ضنني  -1

 ثيشةسازى جل و بةرط  -6

 ثيشةسازى ثيستة  خؤشكردن و ،ثيشةسازى جانتاى كةل و ثةل  -3

 ثيشةسازى دارو بةرهةمةكانى دارو فلني  -3

 ثيشةسازى وةرقةو بةرهةمةكانى  -3

 ضاثةمةنى و بالَوكردنةوة و لةبةرطرتنةوة و هؤكارةكانى راطةياندن  -1

 ثيشةسازى كةرةستةوة بةرهةمةكانى كيميايى  -0

 ثيشةسازى بةرهةمةكانى مةتات و نايلون -  01

 ثيشة سازى بةر هةمةكانى ناكانزايى تر -00

 ثيشة سازى بةر هةمةكانى كانزايى تيَكةالَو جطة لة ئاميَر -01

 ثيشةسازى بةر هةمةكانى كانزايى تيَكةالَوى تر ،ضاالَكى خزمةتطوزارى -00

 .ثيشة سازى كةل و ثةىل ترى ثؤلني نةكراو لة شويَنيَكى تر  -02

 ثيشة سازى كةل و ثةىل نوسينطةيى و ذميَريارى و ئاميَرى ذميَريارى -01

 ثيشة سازى كةل و ثةىل و دةزطاى ئةليكرتونى- 03        
 ثيشة سازى كةل و ثةىل و دةزطاى راديَوو تة لة فزيون - 03

 ثيشةسازى كةل وثةىل ثزيشكى و كةرستةى ثيَوانى زؤر ورد و كةل وثةىل ضاو و كاتذميَر بة هةموو جؤرةكانى -01
 ثيشة سازى كةل و ثةل و هاتوضوى تر  -00
 ثيشةسازى كةل و ثةل و ثيشةسازى بةرهةمةكانى ترى ثؤلني نةكراو لة شويَنيكى تر  -21
 دوبارة بةكارهيَنانةوة  – 20

 قةبارةى منوونة )حتديد حجم العينة(دياركردنى 
قةبارةى منوونةكان دياركراون بة طةرِانةوة بؤ زانياريةكانى بةدةست هاتوو دةربارةى دامةزراوة ثيشةسازية بضووكةكان كةوا 

( 3سنورى )دابينى كردبون. وة دامةزراوةكان لة هةر ضاآلكيةك  وةرطرياون لة 2110ضوارضيَوةى طةمارؤسازى و ذمارة دانانى سالَى 
ثيَنض دامةزراو بؤ هةر ضاآلكيةك بة مةبةستى طشت ضاآلكية ثيشةسازيةكان بطريَتةوة .وة ضوارضيَوةيةك دورست كرا بة قةبارةى 

( دامةزراوة ئةوا منوونةكان راكيَشران بة 00021( دامةزراو وة ئةوةى مايةوة ضوارضيَوةكة كة ذمارةيان )033منوونةكان طةيشتة )
( دامةزراو تاوةكو كؤى 001( تاك  قؤناغ و بة قةبارةى )اسلوب العينة الطبقية العشوائيةزى منوونةى ضينايةتى رِمةكى )طويَرةى شيَوا

 ( دامةزراو .131قةبارةى منوونةكان ببيَتة )
اوة بة طويَرةى وة هةروةها بطؤرى )متغري( ذمارةى كريَكاران بةكارهاتوة بؤ خةمالندنى قةبارةى منوونة و جياوازيةكان ئةذمار كر

 رةى كريَكارةكان لة هةر ضاآلكيةكطؤرِينى ذما
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  جؤرى منونة:

لةسةر بنةماى كةوا هةر ضاالَكيةكى ثيشةسازى ( nشيَوازى منونةى رمةكى ضينايةتى تاك بةكارهيَنرا بؤ دياركردنى قةبارة منونة)
لة هةر ثاريَزطايةك وةك كؤمةلطايةكى سةربةخؤ مامةلةى منايشى ضينيَك دةكات بؤية منونةكان راكيَشران لةسةرئاستى ضاالكيةكان 

 لةطةلَ كرا وة ئةذمار كردنى جياوازيةكان كرا لةسةر بنةماى بطؤرى ذمارةى كريَكارةكان .
 دواى بةدةست خستنى طشت  ثيَدراوةكانى سةرةوة قةبارةى منونةكان ئة ذمار كرا كةوا 

(nh قة بارةى منونةى بة شيَك ئة ذماردةكريَت ) بؤ هةر ضينيَك لة ضينةكانى كؤمةلطا و قةبارةى ليَكضونةكانى كؤمةلَطاو قةبارةى ليَكضونةكان
( وة 2ذمارة )دياردةكات لة هةرضينيَك و ذمارةى تاكةكانيان كة دةدريَتة ثالَ كؤى جياوازةكان  بؤ هةر تاكيَك لة كؤ مةلَطا و بةطويَرةى هاوكيَشةى 

( لة رِوثيَوةكان هاو شيَوة هةروةكو لة 2/0( بوو  وة  كاريطةرى دارِشنت )1013الَم نةدراوة زيادكرا كة  )    هةروةها بؤ هاوكيَشةكة ريَذةى وة
 ( 0هاوكيَشةى )

 منوونةريَطاى ئةذماركردنى 

ى ضينايةتى وة لةم شيَوازة ثشت منوونةكان ثشت بةسرتاوة بة شيَوازى نيمان بؤ دياركردنى قةبارةى منوونةاكيَشانى لة ريَطاى رِ
 يةك ضينيَكة ...ضاآلكدةبةسرتيَت بة جياوازى نيَوان ضينةكان بةو ثيَ يةى كةوا هةر 

n Ney= [(∑NhSh)^2/N 
2
B 

2 
+)∑NhS

2
h ( ]*DEFF*)1/1-nr ( ....)1) هاوكيَشةى ذمارة   

B=d/ z  

 
B ِثيَيدراو تا ئةندازةى باوةرى ثةسند كراو هيَماية بؤ ريَذةى هةلَةى ر. 
(Nhsh) لة طشت ضينةكان لة هةر ثاريَزطايةك   ( و ذمارةى دامةزراوةكاندانى ثيَوةرى )االرحرا  العيارىهيَماية بؤ ئةجنامى جارانى ال. 

NhS
2
h  ةر ثاريَزطايةكدامةزراوةكان لة طشت ضينةكان لةه لةذمارةى هةرضينيَك جياوازى جارانى هيَمايةبؤئةجنامى 

 -بةو ثيَ ية :
N                    ةبارةى ئةو منوونةى ثيَويستة ديار بكريَنق  

N                                                   كؤمةلطا قةبارةى  

Z                                  09     ئاستى باوةرثيَكرن  % 1.90 

NR                                                0.05  وةالمنةدانةوة ريَذةى  

DEFF                                   1.2      كاريطةرى دارشتنى منوونة 

 

D                  %0.2                                          هةلَة  

 (  n= 3421)دواى بةدةست خستنى طشت ثيَدراوةكانى سةرةوة قةبارةى منومةكان ئةذمار كرا كةوا 
 (Neyman allocation  ) بةمةبةستى دابةش كردنى طشت منونةكان لةسةر ضينةكانى كومةلطا ثشتمان بةست بة دابةش كراوةى نيمان 

n h=n Ney  [NhSh / (∑NhSh)] ....   (2)  هاوكي َشةى   

 
 (nhقة بارةى منونةى بة شيَك ئة ذماردةكريَت بؤ هةر ضينيَك لة ضينةكانى كؤمةلطا و قةبارةى ليَكضونةكانى كؤمةلَطاو قةبارةى ليَكضونةك ) ان

( وة 2مارة )ذدياردةكات لة هةرضينيَك و ذمارةى تاكةكانيان كة دةدريَتة ثالَ كؤى جياوازةكان  بؤ هةر تاكيَك لة كؤ مةلَطا و بةطويَرةى هاوكيَشةى 
 ( لة رِوثيَوةكان هاو شيَوة هةروةكو لة2/0( بوو  وة  كاريطةرى دارِشنت )1013هةروةها بؤ هاوكيَشةكة ريَذةى وةالَم نةدراوة زيادكرا كة  )    

 

. 
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(ثوختةى ئةجنامةكانى ئامارى ثيشةسازى دامةزراوةكانى ثيشةسازى بضووك لة ثاريَزطاكانى  هةريَمى كوردستان 1خشتةى ذمارة  )
 بةهاى  )هةزاردينار ( 2102 بؤ ساىل

 ناوى ثاريَزطا
ذمارةى 

 دامةزراوةكان

ذمارةى 
 كريَكاران

كريَى دراو بة 
 كريَكاران

كؤى بةهارى 
 بةرهةم

 بةهاى ثيَداويستيةكان 

 133,300 250,286 23,135 5,966 1,632 دهؤك

 224,993 404,454 74,057 16,793 6,304 سليَمانى

 231,743 630,939 90,554 11,898 3,357 هةوليَر

 590,036 1,285,679 187,747 34,657 11,293 كؤى طشتى هةريَم

   

 

 

 

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     

 

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

14% 

56% 

30% 

كريَكاران لة دامةزراوةكانى ثيشةسازى بضووك لة هةريَمى كوردستان  ( 1)شيَوةى ذمارةى
 2012بؤ سالَى 

 دهؤك           سلَيمانى         هةولَير

17% 

49% 

34% 

دامةزراوةكانى ثيشةسازى بضووك لة هةريَمى كوردستان بؤ (2)شيَوةى ذمارةى 
 2012سالَى 

 دهؤك           سلَيمانى         هةولَير

0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000

 2012بؤ سالَى ردستان وكو ثيَداويستيةكان لةدامةزراوةكانى ثيشةسازي بضووك لة هةريَمى  بةهاى بةرهةم هيَنان( 3) شيَوةى ذمارة 

 هةوليَر

           

  بةهاى ثيَداويستى

نبةرهةم هيَنا بةهاى     
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 نيشاندةرة شيكراوةكانى دامةزراوةكانى ثيشةسازي بضووك لةثاريَزطاكانى هةريَمى كوردستان ( 2خشتةى ذمارة ) 

    2102بؤ سالَى

 ثاريَزطا
بةرهةمى كريَكار لة بةرهةم 

 (دينار 0111هيَنان )

بةرهةمى دينار لة 
 كريَ

ثيَداويستيةكانى بةرهةم ريَذةى 
 بؤ بة هاى بةرهةم %

ناوةندى كريَى ساالنةى كريَكار   * 
 )كريَكارى بةكرىَ(

 9,532 53 11 41,952 دهؤك 

 10,051 56 5 24,085 سليَمانى 

 33,415 37 7 53,029 هةوليَر

 15,014 46 7 37,097 كؤى هةريَم

 

 ثيشةسازى بضووك  وة كريَكاران و كريَكانيان  بة طويَرةى ثاريَزطاكانى هةريَم( ذمارةى دامةزراوةكانى 3خشتةى ذمارة  )

 2102بؤ سالَى

 ذمارةى دامةزراوةكان ثاريَزطا

 ذمارةى كريَكاران
 ثاداشت )مليوَن دينار عراقي( 

 كؤ  بىَ كرىَ بةكرىَ     

 23,135 5,966 3,539 2,427 1,632 دهؤك 

 74,057 16,793 9,425 7,368 6,304 سليَمانى

 90,554 11,898 9,188 2,710 3,357 هةوليَر

 187,747 34,657 22,152 12,505 11,293 كؤى هةريَم 

 
 (   بةهاى بةرهةم و ثيَداويستيةكان لة دامةزراوةكانى ثيشةسازى بضووك بة طويَرةى ثاريَزطاكانى هةريَم4خشتةى ذمارة ) 

 بةهاى  )هةزاردينار (2102 بؤ ساىل 

 ثاريَزطا 
بةرهةمةكانى تةواو 

 دروستكراو

بةرهةمةكانى 
نا تةواو 
 دروستكراو

ثامشاوةى 
 بةرهةم

بةرهةمة نا 
 كةلوثةليةكان

 ثيَداويستى بةرهةم كؤى بةرهةم هيرت

 133,300 250,286 48 12,998 1,211 3 236,026 دهؤك 

 224,993 404,454 0 41,439 69 0 362,946 سليَمانى

 231,743 630,939 15 16,059 101 63 614,702 هةوليَر

 590,036 1,285,679 63 70,496 1,381 66 1,213,673 كؤى هةريَم 
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 و ذمارةى كريَكاران وكريَيان بةطويَرةى جؤرى ثيشةسازى لة هةريَم بضووكذمارةى دامةزراوةكانى ثيشةسازى  (5)خشتةى ذمارة

 2112بؤ سالَى 

 ناوى ثيشةسازى كؤدى ثؤلَني
ذمارةى 

 دامةزراوةكان 

 ذمارةى كريَكاران
 بة كرىَ هةزار)دينار(

 كؤ بىَ كرىَ بة كرىَ 

 

 ثيشةسازى طؤراوةكان 

 ثيشةسازى كةرةستةى خواردةمةنى  1500

 87,550 29 11 18 8 ئامادةكردن و ثاراستنى سةوزةو ميوة 1520

 1,596,400 369 124 245 116 ثيشةسازى بةرهةمى هارِينى دانةويَلَة و ثامشاوةكانى هارِينى دانةويَلَة  1531

 0 1 1 0 1 ثيشةسازى ئاليكى ئاذةلَى ئامادةكراو  1533

 45,515,340 6,223 1,410 4,813 1,513 ثيشةسازى بةرهةمةكانى نانةواخانةكان 1541

 4,529,400 691 144 547 147 ثيشةسازى كةكاو و شوكوالتة و شرينةمةنى 1543

 638,400 243 145 98 65 ثيشةسازىبةرهةمةكانى خواردةمةنى تر جطة لة لةوانةى كة ثؤلينكراوة  1549

 33,600 6 1 5 1 ثيشةسازى خواردنةوة ناكحوليةكان و بةرهةم هيَنانى ئاوى كانزايي  1554

 52,400,690 7,562 1,836 5,726 1,851 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  

 ثيشةسازى ضنني  1700
     

 1,365,600 232 68 164 85 ثيشةسازى ضنينى ئامادةكراو جطة لة جل و بةرط  1721

 1,365,600 232 68 164 85 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  

 ثيشةسازى جل و بةرطى ئامادةكراو 1800
     

 25,981,330 7,754 4,305 3,449 3,491 ثيشةسازى جل بةرط جطة لة جل و بةرطى توكدار 1810

 25,981,330 7,754 4,305 3,449 3,491 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  

 ثيشةسازى دارو بةرهةمةكانى وة كةل وثةل و جيَطريةكان 2000
     

 50,400 7 1 6 1 ثيشةسازى ثارضةكانى ثةلكى دار 2021

 12,590,880 1,568 164 1,404 421 بيناسازى ثيشةسازى دروستكراوةكانى دارتاشيى ثارضةكانى دارى ئامادةكراو بؤ 2022

 12,641,280 1,575 165 1,410 422 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  



 

 2102كةكان بؤسالَىوبضو دامةزراوةى ثيشةسازى ئامارى رِاثؤرتى

 

0 

 دةستةى ئامارى هةريَم 
 

و ذمارةى كريَكاران وكريَيان بةطويَرةى جؤرى ثيشةسازى لة هةريَم بؤ سالَى  بضووكذمارةى دامةزراوةكانى ثيشةسازى  (5)خشتةى ذمارة تةواوكةرى
2112 

 ذمارةى دامةزراوةكان  ناوى ثيشةسازى كؤدى ثؤلَني
 ذمارةى كريَكاران

 كؤ بىَ كرىَ بة كرىَ  بة كرىَ هةزار)دينار(

 ثيشةسازى بةرهةمةكانى كاغةز 2200
     

 1,342,080 660 454 206 291 ضاثةمةنى 2221

 1,342,080 660 454 206 291 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  

 بةرهةمةكانى دروستكراو لة نةوت و رةذوو 2500
     

 7,566,900 1,458 447 1,011 352 ثيشةسازى بةرهةمةكانى نايلونى 2520

 7,566,900 1,458 447 1,011 352 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  

 ثيشةسازى نا كانزاييةكان  2600
     

 23,249,000 3,128 376 2,752 469 ثيشةسازى جؤرةكانى بةرهةم لة كؤنكريت و ضيمةنتؤ و طةض  2695

 23,249,000 3,128 376 2,752 469 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  

           ثيشةسازى بةرهةمةكانى كانزايى دروست كراو  2700

 4,586,400 1,248 507 741 389 ثيشةسازى فلزة طرانبةهاكانى نائاسنى  2720

 4,586,400 1,248 507 741 389 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  

 ثيشةسازى كامريةكان جطة لة كارةبا 2800
     

 36,884,950 7,563 3,247 4,316 2,877 ثيشةسازى بةرهةمةكانى كانزايي بيناسازى 2811

 4,920,000 550 75 475 125 ثيشةسازى تانكةرو تانكى و شتى تر لة كانزا 2812

 0 5 5 0 2 ثيشةسازى ثارضة و كةل وثةىل دةستى كةرةستةى كانزايى 2893

 41,804,950 8,118 3,327 4,791 3,004 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  

 ثيشةسازيةكانى جؤراوجؤر 3600
     

 16,808,408 2,922 1,020 1,902 939 ثيشةسازى كةلو ثةل 3610

 16,808,408 2,922 1,020 1,902 939 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  

 187,746,638 34,657 12,505 22,152 11,293 كؤى دةروازة  

 187,746,638 34,657 12,505 22,152 11,293 كةةةةةةةةةةةةةةؤى هةةريةَةةةةةةةةةةةةةةةةم  



 

 2102كةكان بؤسالَىوبضو دامةزراوةى ثيشةسازى ئامارى رِاثؤرتى

 

01 

 دةستةى ئامارى هةريَم 
 

 

 بةهاى  )هةزاردينار (    2102بةطويَرةى ثيشةسازى لة هةريَم بؤ ساىل  بضووكبةهاى بةرهةم لة دامةزراوةكانى ثيشةسازى ( 6)خشتةى ذمارةى                                                               

كؤدى 
 ثؤلَني

 ناوى ثيشةسازى
بةرهةمةكانى تةواو 

 دروستكراو

بةرهةمةكان
نا تةواو   ى

 دروستكراو

ثامشاوةى 
 بةرهةم 

 بةهاى بةرهةمى نا كةلو ثةىل 
كؤى بةهاى 
خزمةتطوزارى ثيشةسازى  بةرهةم

 ثيَشكةشكراو بة كةسانى تر 

خزمةتطوزارى 
 ضاككردنةوة

 هيرت خزمةتطوزاري تر

                 ثيشةسازى طؤراوةكان   

 ثيشةسازى كةرةستةى خواردةمةنى  1500

 1,326,510 0 0 0 0 0 0 1,326,510 ئامادةكردن و ثاراستنى سةوزةو ميوة 1520

1531 

ثيشةسازى بةرهةمى هارِينى 
دانةويَلَة و ثامشاوةكانى هارِينى 

 دانةويَلَة 

10,314,528 0 1,183,290 11,554,522 0 0 0 23,052,340 

1533 
ثيشةسازى ئاليكى ئاذةلَى 

 ئامادةكراو 
0 0 0 18,000 0 0 0 18,000 

1541 
ثيشةسازى بةرهةمةكانى 

 نانةواخانةكان
222,719,522 3,060 23,460 81,600 9,600 6,120 0 222,843,362 

1543 
ثيشةسازى كةكاو و شوكوالتة و 

 شرينةمةنى
21,522,000 0 0 0 0 0 0 21,522,000 

1549 

ثيشةسازىبةرهةمةكانى 
خواردةمةنى تر جطة لة لةوانةى 

 كة ثؤلينكراوة 

3,998,400 0 0 0 0 0 0 3,998,400 

 

 



 

 2102كةكان بؤسالَىوبضو دامةزراوةى ثيشةسازى ئامارى رِاثؤرتى

 

00 

 دةستةى ئامارى هةريَم 
 

 بةهاى  )هةزاردينار (   2012 بةهاى بةرهةم لة دامةزراوةكانى ثيشةسازى بضووك بةطويَرةى ثيشةسازى لة هةريَم بؤ ساىل ( 6)خشتةى ذمارةى  ىتةواوكةر

كؤدى 
 ثؤلَني

 ناوى ثيشةسازى
بةرهةمةكانى تةواو 

 دروستكراو

بةرهةمةكانى  نا 
 دروستكراوتةواو 

 ثامشاوةى بةرهةم 

 بةهاى بةرهةمى نا كةلو ثةىل 

كؤى بةهاى 
 بةرهةم

خزمةتطوزارى 
ثيشةسازى ثيَشكةشكراو 

 بة كةسانى تر 

خزمةتطوزارى 
 ضاككردنةوة

 هيرت خزمةتطوزاري تر

1554 
ثيشةسازى خواردنةوة ناكحوليةكان 

 و بةرهةم هيَنانى ئاوى كانزايي 
432,000 0 0 0 0 0 0 432,000 

 273,192,612 0 6,120 9,600 11,654,122 1,206,750 3,060 260,312,960 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  

 ثيشةسازى ضنني  1700
        

1721 
ثيشةسازى ضنينى ئامادةكراو جطة 

 لة جل و بةرط 
4,301,500 0 0 2,356,800 3,000 0 0 6,661,300 

 6,661,300 0 0 3,000 2,356,800 0 0 4,301,500 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  

 ثيشةسازى جل و بةرطى ئامادةكراو 1800
        

1810 
ثيشةسازى جل بةرط جطة لة جل و 

 بةرطى توكدار
35,066,040 0 0 56,387,360 63,720 0 0 91,517,120 

 91,517,120 0 0 63,720 56,387,360 0 0 35,066,040 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  

2000 
ثيشةسازى دارو بةرهةمةكانى وة 

         كةل وثةل و جيَطريةكان

 1,500,000 0 0 0 0 0 0 1,500,000 ثيشةسازى ثارضةكانى ثةلكى دار 2021

2022 

ثيشةسازى دروستكراوةكانى 
دارتاشيى ثارضةكانى دارى 

 ئامادةكراو بؤ بيناسازى

53,852,664 0 51,600 0 0 0 0 53,904,264 



 

 2102كةكان بؤسالَىوبضو دامةزراوةى ثيشةسازى ئامارى رِاثؤرتى

 

02 

 دةستةى ئامارى هةريَم 
 

 

 )هةزاردينار (بةهاى                                                                 2102بؤ ساىل  بةطويَرةى ثيشةسازى لة هةريَم بضووكبةهاى بةرهةم لة دامةزراوةكانى ثيشةسازى ( 6)خشتةى ذمارةى   تةواوكةرى                                        

 ناوى ثيشةسازى ثؤلَنيكؤدى 
بةرهةمةكانى تةواو 

 دروستكراو

بةرهةمةكانى  نا تةواو 
 دروستكراو

ثامشاوةى 
 بةرهةم 

 بةهاى بةرهةمى نا كةلو ثةىل 

كؤى بةهاى 
 بةرهةم

خزمةتطوزارى 
ثيشةسازى ثيَشكةشكراو 

 بة كةسانى تر 

خزمةتطوزارى 
 ضاككردنةوة

 هيرت خزمةتطوزاري تر

 ثيشةسازى بةرهةمةكانى كاغةز 2200
        

 10,145,640 48,000 0 0 0 0 0 10,097,640 ضاثةمةنى 2221

 10,145,640 48,000 0 0 0 0 0 10,097,640 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  

 بةرهةمةكانى دروستكراو لة نةوت و رةذوو 2500
 104,222,556 0 0 0 0 65,520 0 104,157,036 ثيشةسازى بةرهةمةكانى نايلونى 2520

 104,222,556 0 0 0 0 65,520 0 104,157,036 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  

 ثيشةسازى نا كانزاييةكان  2600
        

2695 
ثيشةسازى جؤرةكانى بةرهةم لة 

 كؤنكريت و ضيمةنتؤ و طةض 
338,337,456 62,640 0 0 0 0 0 338,400,096 

 338,400,096 0 0 0 0 0 62,640 338,337,456 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  

 ثيشةسازى بةرهةمةكانى كانزايى دروست كراو  2700
      

 27,139,320 0 0 0 0 0 0 27,139,320 ثيشةسازى فلزة طرانبةهاكانى نائاسنى  2720

 27,139,320 0 0 0 0 0 0 27,139,320 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  

 



 

 2102كةكان بؤسالَىوبضو دامةزراوةى ثيشةسازى ئامارى رِاثؤرتى

 

01 

 دةستةى ئامارى هةريَم 
 

 بةهاى  )هةزاردينار (2102بةطويَرةى ثيشةسازى لة هةريَم بؤ ساىل  بضووكبةهاى بةرهةم لة دامةزراوةكانى ثيشةسازى ( 6)خشتةى ذمارةى  تةواوكةرى

 بةرهةمةكانى تةواو دروستكراو ناوى ثيشةسازى كؤدى ثؤلَني
بةرهةمةكانى  نا 
 تةواو دروستكراو

 ثامشاوةى بةرهةم 

 بةهاى بةرهةمى نا كةلو ثةىل 

كؤى بةهاى 
 بةرهةم

خزمةتطوزارى 
ثيشةسازى 

ثيَشكةشكراو بة 
 كةسانى تر 

خزمةتطوزارى 
 ضاككردنةوة

 هيرت خزمةتطوزاري تر

 ثيشةسازى كامريةكان جطة لة كارةبا 2800
       

2811 
ثيشةسازى بةرهةمةكانى كانزايي 

 بيناسازى
256,295,536 0 8,532 0 14,880 0 0 256,318,948 

2812 
ثيشةسازى تانكةرو تانكى و شتى 

 تر لة كانزا
19,620,000 0 0 0 0 0 15,000 19,635,000 

2893 
ثيشةسازى ثارضة و كةل وثةىل 

 دةستى كةرةستةى كانزايى
210,780 0 0 0 0 0 0 210,780 

 276,164,728 15,000 0 14,880 0 8,532 0 276,126,316 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ

 ثيشةسازيةكانى جؤراوجؤر 3600
        

 102,830,898 0 0 0 0 48,600 0 102,782,298 ثيشةسازى كةلو ثةل 3610

 102,830,898 0 0 0 0 48,600 0 102,782,298 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ

 1,285,678,534 63,000 6,120 91,200 70,398,282 1,381,002 65,700 1,213,673,230 كؤى دةروازة  

 63,000 6,120 91,200 70,398,282 1,381,002 65,700 1,213,673,230 كةةةةةةةةةةةةةةؤى هةةريةَةةةةةةةةةةةةةةةةم
1,285,678,5

34 

 

 



 

 2102كةكان بؤسالَىوبضو دامةزراوةى ثيشةسازى ئامارى رِاثؤرتى

 

06 

 دةستةى ئامارى هةريَم 
 

 

 بةهاى  )هةزاردينار (            2102   بةطويَرةى ثيشةسازى لة هةريَم بؤ ساىل   بضووكبةهاى ثيَداويستيةكانى بةرهةم لة دامةزراوةكانى ثيشةسازى  ( 7) خشتةى ذمارة                                       

كؤدى 
 ثؤلَني

 ناوى ثيشةسازى

 خزمةتطوزارى كةل و ثةل 

خاوةكان و كةل  كؤى طشتى
 وثةىل سةرةتايى

لةبةرطرتن و 
 لة قتونان

 سوتةمةنى و رؤن
كةل و ثةىل 

 يةدةط
 هيرت  ثيشةسازيةكان كة لو ثةىل تر ئاو كارةبا

  ثيشةسازية  طؤراوةكان   

  ثيشةسازى كةرةستةى خواردةمةنى    1500

 865,355 6,700 0 4,807 984 10,180 600 32,380 55,684 754,020 ثيشةسازى بةرهةمةكانى شريةمةنى 1520

1531 
ثيشةسازى بةرهةمى هارِينى دانةويَلَة و 

 ثامشاوةكانى هارِينى دانةويَلَة 
9,241,800 1,427,806 985,830 318,560 444,125 11,167 362,470 90,000 16,800 12,898,558 

 40 0 0 0 0 40 0 0 0 0 ثيشةسازى ئاليكى ئاذةلَى ئامادةكراو  1533

1541 
ثيشةسازى بةرهةمةكانى 

 نانةواخانةكان
95,127,274 1,029,746 11,023,061 181,410 1,072,236 211,732 3,372,518 37,080 2,587,480 114,642,537 

1543 
ثيشةسازى كةكاو و شوكوالتة و 

 شرينةمةنى
8,882,736 1,129,680 580,368 498,000 61,560 28,152 322,320 734,400 410,400 12,647,616 

1549 

ثيشةسازىبةرهةمةكانى خواردةمةنى 
تر جطة لة لةوانةى كة ثؤلني نةكراوة 

 لة شويَنكى تر 

659,320 0 664,800 331,200 155,000 1,672 85,320 1,200 2,400 1,900,912 

1554 
ثيشةسازى خواردنةوة ناكحوليةكان و 

 بةرهةم هيَنانى ئاوى كانزايي 
60,000 240,000 0 0 6,000 0 0 0 0 306,000 

 143,261,018 3,023,780 862,680 4,147,435 253,707 1,749,141 1,329,770 13,286,439 3,882,916 114,725,150 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  

 



 

 2102كةكان بؤسالَىوبضو دامةزراوةى ثيشةسازى ئامارى رِاثؤرتى

 

03 

 دةستةى ئامارى هةريَم 
 

 بةهاى  )هةزاردينار (                            2102 بؤ ساىل بةهاى ثيَداويستيةكانى بةرهةم لة دامةزراوةكانى ثيشةسازى بضووك بةطويَرةى ثيشةسازى لةهةريَم (7)خشتةى ذمارة  تةواوكةرى                                                  

كؤدى 
 ثؤلَني

 ناوى ثيشةسازى

 خزمةتطوزارى كةل و ثةل 

خاوةكان و كةل  كؤى طشتى
 وثةىل سةرةتايى

لةبةرطرتن و 
 قتونان لة

 سوتةمةنى و رؤن
كةل و ثةىل 

 يةدةط
 هيرت  ثيشةسازيةكان كة لو ثةىل تر ئاو كارةبا

                     ثيشةسازى ضنني  1700

 2,950,580 191,300 0 87,960 600 28,820 3,100 372,380 600 2,265,820 ثيشةسازى ضنينى ئامادةكراو جطة لة جل و بةرط  1721

 2,950,580 191,300 0 87,960 600 28,820 3,100 372,380 600 2,265,820 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  

                     ثيشةسازى جل و بةرطى ئامادةكراو 1800

 25,096,649 1,702,400 0 1,015,518 55,040 1,323,469 646,700 2,433,182 50,262 17,870,078 ثيشةسازى جل بةرط جطة لة جل و بةرطى توكدار 1810

 25,096,649 1,702,400 0 1,015,518 55,040 1,323,469 646,700 2,433,182 50,262 17,870,078 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  

2000 
ثيشةسازى دارو بةرهةمةكانى وة كةل وثةل و 

 جيَطريةكان
                    

2021 
دارتاشيى ثارضةكانى دارى  ثيشةسازى دروستكراوةكانى

 ئامادةكراو بؤ بيناسازى
606,000 0 0 2,400 6,000 600 1,800 0 0 616,800 

2022 
ثيشةسازى دروستكراوةكانى دارتاشيى ثارضةكانى دارى 

 ئامادةكراو بؤ بيناسازى
12,178,260 0 2,260,620 118,800 871,440 15,480 333,840 45,600 151,920 15,975,960 

 16,592,760 151,920 45,600 335,640 16,080 877,440 121,200 2,260,620 0 12,784,260 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  

                     ثيشةسازى بةرهةمةكانى كاغةز 2200

 4,939,056 216,960 0 540,504 10,152 144,816 107,040 100,680 3,792 3,815,112 ضاثةمةنى 2221

 4,939,056 216,960 0 540,504 10,152 144,816 107,040 100,680 3,792 3,815,112 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  

                     بةرهةمةكانى دروستكراو لة نةوت و رةذوو 2500

 18,245,556 933,600 220,200 343,704 18,480 1,420,020 373,440 161,280 126,000 14,648,832 ثيشةسازى بةرهةمةكانى نايلونى 2520

 18,245,556 933,600 220,200 343,704 18,480 1,420,020 373,440 161,280 126,000 14,648,832 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  

                     ثيشةسازى نا كانزاييةكان  2600

2695 
ثيشةسازى جؤرةكانى بةرهةم لة كؤنكريت و ضيمةنتؤ و 

 طةض 
167,156,800 0 4,577,042 2,353,800 1,126,116 262,190 1,069,300 2,700,000 354,600 179,599,848 

 179,599,848 354,600 2,700,000 1,069,300 262,190 1,126,116 2,353,800 4,577,042 0 167,156,800 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  



 

 2102كةكان بؤسالَىوبضو دامةزراوةى ثيشةسازى ئامارى رِاثؤرتى

 

03 

 دةستةى ئامارى هةريَم 
 

 بةهاى  )هةزاردينار (                                                                                                                           2102 بةطويَرةى ثيشةسازى لة هةريَم بؤ ساىل بضووكبةهاى ثيَداويستيةكانى بةرهةم لة دامةزراوةكانى ثيشةسازى (7)خشتةى ذمارة تةواوكةرى

كؤدى 
 ثؤلَني

 ناوى ثيشةسازى

 خزمةتطوزارى كةل و ثةل 

خاوةكان و كةل  كؤى طشتى
 وثةىل سةرةتايى

لةبةرطرتن و 
 قتونانلة 

 سوتةمةنى و رؤن
كةل و ثةىل 

 يةدةط
 هيرت  ثيشةسازيةكان كة لو ثةىل تر ئاو كارةبا

  ثيشةسازى بةرهةمةكانى كانزايى دروست كراو  2700

2720 
ثيشةسازى فلزة طرانبةهاكانى 

 نائاسنى 
12,746,526 0 645,567 339,144 197,964 11,115 76,752 109,200 78,000 14,204,268 

 14,204,268 78,000 109,200 76,752 11,115 197,964 339,144 645,567 0 12,746,526 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  

                     ثيشةسازى كامريةكان جطة لة كارةبا 2800

2811 
ثيشةسازى بةرهةمةكانى كانزايي 

 بيناسازى
115,707,070 0 4,250,524 2,969,910 2,444,742 121,551 5,046,527 616,200 2,451,980 133,608,504 

2812 
ثيشةسازى تانكةرو تانكى و شتى تر 

 لة كانزا
7,487,400 0 1,158,000 15,000 22,500 5,700 202,500 0 0 8,891,100 

2893 
ثيشةسازى ثارضة و كةل وثةىل 

 دةستى كةرةستةى كانزايى
122,820 0 10,800 720 1,140 120 720 0 0 136,320 

 142,635,924 2,451,980 616,200 5,249,747 127,371 2,468,382 2,985,630 5,419,324 0 123,317,290 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  

                     ثيشةسازيةكانى جؤراوجؤر 3600

 42,510,434 2,255,100 1,123,200 1,862,696 78,940 998,256 1,245,568 1,655,162 1,440 33,290,072 ثيشةسازى كةلو ثةل 3610

 42,510,434 2,255,100 1,123,200 1,862,696 78,940 998,256 1,245,568 1,655,162 1,440 33,290,072 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  

 590,036,093 11,359,640 5,677,080 14,729,256 833,675 10.334.424 9,505,392 30,911,676 4,065,010 502,619,940 كؤى دةروازة  

 

 590,036,093 11,359,640 5,677,080 14,729,256 833,675 10.334.424 9,505,392 30,911,676 4,065,010 502,619,940 كةةةةةةةةةةةةةةؤى هةةريةَةةةةةةةةةةةةةةةةم

 



 

 2102كةكان بؤسالَىوبضو دامةزراوةى ثيشةسازى ئامارى رِاثؤرتى

 

03 

 دةستةى ئامارى هةريَم 
 

و ذمارةى كريَكاران وكريَيان و ثاداشيت ثيَشكةشكراو ثيَيان بةطويَرةى ثيشةسازى لة ثاريَزطاى دهؤك  بضووكذمارةى دامةزراوةكانى ثيشةسازى ( 8)خشتةى ذمارة
 2112 بؤ سالَى

 ناوى ثيشةسازى كؤدى ثؤلَني
 كرىَ ذمارةى كريَكاران ذمارى  

 (هةزار دينار) كؤ بىَ كرىَ بة كرىَ  دامةزراوةكان 

 

 ثيشةسازى طؤراوةكان 
 

           ثيشةسازى كةرةستةى خواردةمةنى    1500

 43,750 18 6 12 4 ثيشةسازى بةرهةمةكانى شريةمةنى 1520

 397,600 147 56 91 41 ثيشةسازى بةرهةمى هارِينى دانةويَلَة و ثامشاوةكانى هارِينى دانةويَلَة  1531

 6,127,140 1,173 340 833 288 نانةواخانةكانثيشةسازى بةرهةمةكانى  1541

 6,568,490 1,338 402 936 333 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  

           ثيشةسازى ضنني  1700

 375,000 115 55 60 35 ثيشةسازى ضنينى ئامادةكراو جطة لة جل و بةرط  1721

 375,000 115 55 60 35 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  

           ثيشةسازى جل و بةرطى ئامادةكراو 1800

 1,722,000 984 656 328 368 ثيشةسازى جل بةرط جطة لة جل و بةرطى توكدار 1810

 1,722,000 984 656 328 368 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  

2000 
           ثيشةسازى دارو بةرهةمةكانى وة كةل وثةل و جيَطريةكان

 0 2 2 0 1 ثيشةسازى دروستكراوةكانى دارتاشيى ثارضةكانى دارى ئامادةكراو بؤ بيناسازى 2022

 0 2 2 0 1 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  

 



 

 2102كةكان بؤسالَىوبضو دامةزراوةى ثيشةسازى ئامارى رِاثؤرتى

 

01 

 دةستةى ئامارى هةريَم 
 

و ذمارةى كريَكاران وكريَيان و ثاداشيت ثيَشكةشكراو ثيَيان بةطويَرةى ثيشةسازى لة ثاريَزطاى دهؤك بؤ  بضووكذمارةى دامةزراوةكانى ثيشةسازى  (8)خشتةى ذمارةتةواوكةرى
 2112سالَى

 ناوى ثيشةسازى كؤدى ثؤلَني

 كرىَ ذمارةى كريَكاران ذمارى  

 (هةزار دينار) كؤ بىَ كرىَ بة كرىَ  دامةزراوةكان 

 بةرهةمةكانى كاغةزثيشةسازى  2200
     

 535,680 136 56 80 50 ضاثةمةنى 2221

 
 535,680 136 56 80 50 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ

 بةرهةمةكانى دروستكراو لة نةوت و رةذوو 2500
     

 2,406,600 483 147 336 104 ثيشةسازى بةرهةمةكانى نايلونى 2520

 
 2,406,600 483 147 336 104 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ

 ثيشةسازى نا كانزاييةكان  2600
     

 3,000,200 532 98 434 70 ثيشةسازى جؤرةكانى بةرهةم لة كؤنكريت و ضيمةنتؤ و طةض  2695

 
 3,000,200 532 98 434 70 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ

 ثيشةسازى كامريةكان جطة لة كارةبا 2800
     

 7,316,100 1,914 759 1,155 521 بةرهةمةكانى كانزايي بيناسازىثيشةسازى  2811

 
 7,316,100 1,914 759 1,155 521 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ

 ثيشةسازيةكانى جؤراوجؤر 3600
     

 1,211,000 462 252 210 150 ثيشةسازى كةلو ثةل 3610

 
 1,211,000 462 252 210 150 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ

 23,135,070 5,966 2,427 3,539 1,632 كؤى دةروازة  

  
 23,135,070 5,966 2,427 3,539 1,632 كةةةةةةةةةةةةةةؤى دهؤك

 



 

 2102كةكان بؤسالَىوبضو دامةزراوةى ثيشةسازى ئامارى رِاثؤرتى

 

00 

 دةستةى ئامارى هةريَم 
 

 بةهاى  )هةزاردينار (2102 بةطويَرةى ثيشةسازى لة ثاريَزطاى دهؤك بؤ ساىل بضووكبةهاى بةرهةم لة دامةزراوةكانى ثيشةسازى  ( 9)خشتةى ذمارةى 

 ناوى ثيشةسازى كؤدى ثؤلَني
بةرهةمةكانى تةواو 

 دروستكراو

بةرهةمةكانى  
نا تةواو 
 دروستكراو

 ثامشاوةى بةرهةم

 بةهاى بةرهةمى نا كةلو ثةىل 

 كؤى بةهاى بةرهةم
خزمةتطوزارى 
ثيشةسازى 

ثيَشكةشكراو بة 
 كةسانى تر 

خزمةتطوزارى 
 ضاككردنةوة

خزمةتطوزاري 
 تر

 هيرت

 
 ثيشةسازى طؤراوةكان 

                 ثيشةسازى كةرةستةى خواردةمةنى  1500

 912,750 0 0 0 0 0 0 912,750 ثيشةسازى بةرهةمةكانى شريةمةنى 1520

1531 
ثيشةسازى بةرهةمى هارِينى دانةويَلَة و 

 ثامشاوةكانى هارِينى دانةويَلَة 
2,082,528 0 1,119,930 9,924,922 0 0 0 13,127,380 

 32,380,682 0 6,120 0 81,600 23,460 3,060 32,266,442 ثيشةسازى بةرهةمةكانى نانةواخانةكان 1541

 46,420,812 0 6,120 0 10,006,522 1,143,390 3,060 35,261,720 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ

 ثيشةسازى ضنني  1700
        

1721 
ثيشةسازى ضنينى ئامادةكراو جطة لة جل و 

 بةرط 
4,301,500 0 0 79,200 3,000 0 0 4,383,700 

 4,383,700 0 0 3,000 79,200 0 0 4,301,500 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ
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21 

 دةستةى ئامارى هةريَم 
 

 
 

 بةهاى  )هةزاردينار (2102 بةطويَرةى ثيشةسازى لة ثاريَزطاى دهؤك بؤ ساىل بضووكبةهاى بةرهةم لة دامةزراوةكانى ثيشةسازى (  9)خشتةى ذمارةى تةواوكةرى 

 ناوى ثيشةسازى كؤدى ثؤلَني
بةرهةمةكانى تةواو 

 دروستكراو

بةرهةمةكانى  
نا تةواو 
 دروستكراو

ثامشاوةى 
 بةرهةم

 بةهاى بةرهةمى نا كةلو ثةىل 

كؤى بةهاى 
 بةرهةم

خزمةتطوزارى ثيشةسازى 
ثيَشكةشكراو بة كةسانى 

 تر 

خزمةتطوزارى 
 ضاككردنةوة

خزمةتطوزاري 
 تر

 هيرت

 ثيشةسازى دارو بةرهةمةكانى وة كةل وثةل و جيَطريةكان 2000

2022 

ثيشةسازى دروستكراوةكانى دارتاشيى 
ثارضةكانى دارى ئامادةكراو بؤ 

 بيناسازى

45,000 0 0 0 0 0 0 45,000 

 45,000 0 0 0 0 0 0 45,000 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ

 ثيشةسازى بةرهةمةكانى كاغةز 2200

 2,931,360 48,000 0 0 0 0 0 2,883,360 ضاثةمةنى 2221

 2,931,360 48,000 0 0 0 0 0 2,883,360 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ
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20 

 دةستةى ئامارى هةريَم 
 

 بةهاى  )هةزاردينار (2102 بةطويَرةى ثيشةسازى لة ثاريَزطاى دهؤك بؤ ساىل بضووكبةهاى بةرهةم لة دامةزراوةكانى ثيشةسازى  (9)خشتةى ذمارةى تةواوكةرى 

 ناوى ثيشةسازى كؤدى ثؤلَني
بةرهةمةكانى تةواو 

 دروستكراو

بةرهةمةكانى  نا 
 تةواو دروستكراو

ثامشاوةى 
 بةرهةم

 بةهاى بةرهةمى نا كةلو ثةىل 

 كؤى بةهاى
 بةرهةم

خزمةتطوزارى 
ثيشةسازى 

ثيَشكةشكراو بة 
 كةسانى تر 

خزمةتطوزارى 
 ضاككردنةوة

خزمةتطوزاري 
 تر

 هيرت

 بةرهةمةكانى دروستكراو لة نةوت و رةذوو 2500
 16,544,556 0 0 0 0 65,520 0 16,479,036 ثيشةسازى بةرهةمةكانى نايلونى 2520

 16,544,556 0 0 0 0 65,520 0 16,479,036 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  

 ثيشةسازى نا كانزاييةكان  2600

2695 
ثيشةسازى جؤرةكانى بةرهةم لة كؤنكريت و 

 ضيمةنتؤ و طةض 
78,561,000 0 0 0 0 0 0 78,561,000 

 78,561,000 0 0 0 0 0 0 78,561,000 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  

 لة كارةبا ثيشةسازى كامريةكان جطة 2800
 74,087,640 0 0 0 0 0 0 74,087,640 ثيشةسازى بةرهةمةكانى كانزايي بيناسازى 2811

 74,087,640 0 0 0 0 0 0 74,087,640 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  

                 ثيشةسازيةكانى جؤراوجؤر 3600

 12,972,330 0 0 0 0 2,520 0 12,969,810 ثيشةسازى كةلو ثةل 3610

 12,972,330 0 0 0 0 2,520 0 12,969,810 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  

 250,285,738 48,000 6,120 3,000 12,988,522 1,211,430 3,060 236,025,606 كؤى دةروازة  

 250,285,738 48,000 6,120 3,000 12,988,522 1,211,430 3,060 236,025,606 كةةةةةةةةةةةةةةؤى دهؤك  
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22 

 دةستةى ئامارى هةريَم 
 

 بةهاى  )هةزاردينار (2102بةطويَرةى ثيشةسازى لة ثاريَزطاى دهؤك بؤ ساىل بضووكبةهاى ثيَداويستيةكانى بةرهةم لة دامةزراوةكانى ثيشةسازى    (01)خشتةى ذمارةى 

كؤدى 
 ثؤلَني

 ناوى ثيشةسازى

 خزمةتطوزارى كةل و ثةل 

خاوةكان و كةل    كؤى طشتى
 وثةىل سةرةتايى

لةبةرطرتن و 
 لة قتونان

سوتةمةنى و 
 رؤن

كةل و ثةىل 
 يةدةط

 هيرت  ثيشةسازيةكان كة لو ثةىل تر ئاو كارةبا

                     ثيشةسازى طؤراوةكان   
 

1500 
ثيشةسازى كةرةستةى 

 خواردةمةنى 
                    

 

1520 
ثيشةسازى بةرهةمةكانى 

 شريةمةنى
491,220 46,072 18,616 0 7,360 600 1,495 0 6,700 572,063 

 

1531 

ثيشةسازى بةرهةمى هارِينى 
دانةويَلَة و ثامشاوةكانى هارِينى 

 دانةويَلَة 

2,746,800 1,411,606 751,590 234,080 316,925 1,855 257,950 0 16,800 5,737,606 
 

1541 
ثيشةسازى بةرهةمةكانى 

 نانةواخانةكان
14,569,714 357,986 2,048,381 20,910 194,616 33,592 107,168 0 1,741,480 19,073,847 

 

 25,383,516 1,764,980 0 366,613 36,047 518,901 254,990 2,818,587 1,815,664 17,807,734 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ
 

                     ثيشةسازى ضنني  1700
 

1721 
ثيشةسازى ضنينى ئامادةكراو 

 جطة لة جل و بةرط 
2,265,820 600 12,020 3,100 13,220 600 8,400 0 191,300 2,495,060 

 

 2,495,060 191,300 0 8,400 600 13,220 3,100 12,020 600 2,265,820 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ
 

1800 
ثيشةسازى جل و بةرطى 

 ئامادةكراو
                    

 

1810 
ثيشةسازى جل بةرط جطة لة جل 

 و بةرطى توكدار
5,918,842 23,862 189,502 45,920 95,079 0 69,208 0 12,446,400 7,588,813 

 

 7,588,813 12,446,400 0 69,208 0 95,079 45,920 189,502 23,862 5,918,842 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ
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 دةستةى ئامارى هةريَم 
 

 
 

 بةهاى  )هةزاردينار (    2102بةطويَرةى ثيشةسازى لة ثاريَزطاى دهؤك بؤ ساىل بضووكبةهاى ثيَداويستيةكانى بةرهةم لة دامةزراوةكانى ثيشةسازى    (01)خشتةى ذمارةى تةواوكةرى 

كؤدى 
 ثؤلَني

 ناوى ثيشةسازى

 خزمةتطوزارى كةل و ثةل 

   كؤى طشتى
خاوةكان و كةل 

وثةىل 
 سةرةتايى

لةبةرطرتن و 
 لة قتونان

سوتةمةنى و 
 رؤن

كةل و ثةىل 
 يةدةط

 ئاو كارةبا
كة لو ثةىل 

 تر
 هيرت  ثيشةسازيةكان

   ثيشةسازى دارو بةرهةمةكانى وة كةل وثةل و جيَطريةكان 2000
 

2022 
ثيشةسازى دروستكراوةكانى دارتاشيى 

 ثارضةكانى دارى ئامادةكراو بؤ بيناسازى
20,820 0 540 1,200 120 0 600 0 6,000 29,280 

 

 29,280 6,000 0 600 0 120 1,200 540 0 20,820 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  
 

                     ثيشةسازى بةرهةمةكانى كاغةز 2200
 

 894,912 129,600 0 57,120 5,280 20,928 9,600 11,712 768 659,904 ضاثةمةنى 2221
 

 894,912 129,600 0 57,120 5,280 20,928 9,600 11,712 768 659,904 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  
 

                     لة نةوت و رةذووبةرهةمةكانى دروستكراو  2500
 

 8,304,156 705,600 25,200 214,704 16,380 115,920 181,440 161,280 126,000 6,757,632 ثيشةسازى بةرهةمةكانى نايلونى 2520
 

 8,304,156 705,600 25,200 214,704 16,380 115,920 181,440 161,280 126,000 6,757,632 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  
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 بةهاى  )هةزاردينار (    2102بةطويَرةى ثيشةسازى لة ثاريَزطاى دهؤك بؤ ساىل بضووكبةهاى ثيَداويستيةكانى بةرهةم لة دامةزراوةكانى ثيشةسازى    (01)خشتةى ذمارةى   تةواوكةرى

كؤدى 
 ثؤلَني

 ناوى ثيشةسازى

 خزمةتطوزارى كةل و ثةل 

خاوةكان و كةل    كؤى طشتى
 وثةىل سةرةتايى

لةبةرطرتن و 
 لة قتونان

سوتةمةنى و 
 رؤن

كةل و ثةىل 
 يةدةط

 هيرت  ثيشةسازيةكان كة لو ثةىل تر ئاو كارةبا

  ثيشةسازى نا كانزاييةكان  2600
 

2695 

ثيشةسازى جؤرةكانى بةرهةم 
لة كؤنكريت و ضيمةنتؤ و 

 طةض 

38,864,308 0 2,135,588 621,600 71,316 13,160 15,400 0 0 41,721,372 
 

 41,721,372 0 0 15,400 13,160 71,316 621,600 2,135,588 0 38,864,308 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ
 

2800 
ثيشةسازى كامريةكان جطة لة 

 كارةبا
                    

 

2811 
ثيشةسازى بةرهةمةكانى 

 كانزايي بيناسازى
36,072,036 0 903,672 300,960 283,140 5,940 415,800 0 1,180,080 39,161,628 

 

 39,161,628 1,180,080 0 415,800 5,940 283,140 300,960 903,672 0 36,072,036 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ
 

                     ثيشةسازيةكانى جؤراوجؤر 3600
 

 7,721,210 779,100 0 67,256 6,244 61,320 89,320 153,482 0 6,564,488 ثيشةسازى كةلو ثةل 3610
 

 7,721,210 779,100 0 67,256 6,244 61,320 89,320 153,482 0 6,564,488 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ
 

 133,299,947 6,003,060 25,200 1,215,101 83,651 1,179,944 1,508,130 6,386,383 1,966,894 114,931,584 كؤى دةروازة  
 

 

 كةةةةةةةةةةةةةةؤى دهؤك
114,931,584 1,966,894 6,386,383 1,508,130 1,179,944 83,651 1,215,101 25,200 6,003,060 133,299,947 
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و ذمارةى كريَكاران وكريَيان و ثاداشيت ثيَشكةشكراو ثيَيان بةطويَرةى ثيشةسازى لة ثاريَزطاى سليمانى بؤ  بضووكذمارةى دامةزراوةكانى ثيشةسازى    (00خشتةى ذمارة )           
 2102سالَى 

 ناوى ثيشةسازى كؤدى ثؤلَني

 كرىَ ذمارةى كريَكاران ذمارى  

 (هةزاردينار) كؤ بىَ كرىَ بة كرىَ  دامةزراوةكان 

 
 ثيشةسازى طؤراوةكان 

     
           ثيشةسازى كةرةستةى خواردةمةنى  1500

 9,000 7 5 2 3 ثيشةسازى بةرهةمةكانى شريةمةنى 1520

 594,000 150 60 90 51 ثيشةسازى بةرهةمى هارِينى دانةويَلَة و ثامشاوةكانى هارِينى دانةويَلَة  1531

 16,881,000 2,370 510 1,860 670 ثيشةسازى بةرهةمةكانى نانةواخانةكان 1541

 4,460,400 684 144 540 144 ثيشةسازى كةكاو و شوكوالتة و شرينةمةنى 1543

 14,400 3 1 2 1 ثيشةسازىبةرهةمةكانى خواردةمةنى تر جطة لة لةوانةى كة ثؤلينكراوة  1549

 21,958,800 3,214 720 2,494 869 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  

 ئامادةكراوثيشةسازى جل و بةرطى  1800
     

 13,186,800 5,000 3,000 2,000 2,300 ثيشةسازى جل بةرط جطة لة جل و بةرطى توكدار 1810

 13,186,800 5,000 3,000 2,000 2,300 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  

 ثيشةسازى دارو بةرهةمةكانى وة كةل وثةل و جيَطريةكان 2000
     

2022 
دارتاشيى ثارضةكانى دارى ئامادةكراو بؤ  ثيشةسازى دروستكراوةكانى

 بيناسازى
77 114 76 190 1,094,400 

 1,094,400 190 76 114 77 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  

 ثيشةسازى بةرهةمةكانى كاغةز 2200
     

 806,400 210 84 126 84 ضاثةمةنى 2221

 806,400 210 84 126 84 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  
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و ذمارةى كريَكاران وكريَيان و ثاداشيت ثيَشكةشكراو ثيَيان بةطويَرةى ثيشةسازى لة ثاريَزطاى  بضووكذمارةى دامةزراوةكانى ثيشةسازى    (00) خشتةى ذمارة تةواوكةرى 

 2102سليمانى بؤ سالَى 

 ناوى ثيشةسازى كؤدى ثؤلَني
 كرىَ ذمارةى كريَكاران ذمارى  

 (هةزاردينار) كؤ بىَ كرىَ بة كرىَ  دامةزراوةكان 

 بةرهةمةكانى دروستكراو لة نةوت و رةذوو 2500
     

 2,460,300 475 175 300 123 ثيشةسازى بةرهةمةكانى نايلونى 2520

 2,460,300 475 175 300 123 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  

 ثيشةسازى نا كانزاييةكان  2600
     

 10,504,800 1,476 198 1,278 220 ثيشةسازى جؤرةكانى بةرهةم لة كؤنكريت و ضيمةنتؤ و طةض  2695

 10,504,800 1,476 198 1,278 220 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  

 ثيشةسازى بةرهةمةكانى كانزايي دورست كراو  2700
     

 4,586,400 1,248 507 741 389 ثيشةسازى فلزة طرانبةهاكانى نائاسنى  2720

 4,586,400 1,248 507 741 389 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  

 ثيشةسازى كامريةكان جطة لة كارةبا 2800
     

 12,177,850 3,634 2,054 1,580 1,734 ثيشةسازى بةرهةمةكانى كانزايي بيناسازى 2811

 0 2 2 0 1 ثيشةسازى ثارضة وكةل وثةىل  دةستى كةرةستةى كانزايي  2893

 12,177,850 3,636 2,056 1,580 1,735 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  

 ثيشةسازيةكانى جؤراوجؤر 3600
     

 7,281,408 1,344 552 792 507 ثيشةسازى كةلو ثةل 3610

 7,281,408 1,344 552 792 507 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  

 74,057,158 16,793 7,368 9,425 6,304 كؤى دةروازة  

 74,057,158 16,793 7,368 9,425 6,304 كةةةةةةةةةةؤى  سليمانةةةةةةةةةةةةةةةى  
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 بةهاى  )هةزاردينار (2102بةطويَرةى ثيشةسازى لة ثاريَزطاى سليمانى بؤ ساىل  بضووكبةهاى بةرهةم لة دامةزراوةكانى ثيشةسازى   ( 12) خشتةى ذمارة 

 

 ثيشةسازىناوى  كؤدى ثؤلَني
بةرهةمةكانى تةواو 

 دروستكراو

بةرهةمةكانى  نا 
 تةواو دروستكراو

ثامشاوةى 
 بةرهةم

 بةهاى بةرهةمى نا كةلو ثةىل 
كؤى بةهاى 
 بةرهةم

خزمةتطوزارى ثيشةسازى 
 ثيَشكةشكراو بة كةسانى تر 

خزمةتطوزارى 
 ضاككردنةوة

 هيرت خزمةتطوزاري تر

 
 ثيشةسازى طؤراوةكان 

        
                 ثيشةسازى كةرةستةى خواردةمةنى  1500

1520 
ثيشةسازى بةرهةمةكانى 

 شريةمةنى
269,760 0 0 0 0 0 0 269,760 

1531 

ثيشةسازى بةرهةمى هارِينى 
دانةويَلَة و ثامشاوةكانى هارِينى 

 دانةويَلَة 

8,232,000 0 57,600 69,600 0 0 0 8,359,200 

1541 
بةرهةمةكانى ثيشةسازى 

 نانةواخانةكان
55,842,840 0 0 0 0 0 0 55,842,840 

1543 
ثيشةسازى كةكاو و شوكوالتة و 

 شرينةمةنى
21,081,600 0 0 0 0 0 0 21,081,600 

1549 

ثيشةسازىبةرهةمةكانى 
خواردةمةنى تر جطة لة لةوانةى 

 كة ثؤلينكراوة 

81,600 0 0 0 0 0 0 81,600 

 85,635,000 0 0 0 69,600 57,600 0 85,507,800 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  

 ثيشةسازى جل و بةرطى ئامادةكراو 1800
        

1810 
ثيشةسازى جل بةرط جطة لة جل و 

 بةرطى توكدار
0 0 0 41,369,500 0 0 0 41,369,500 

 41,369,500 0 0 0 41,369,500 0 0 0 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  
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 بةهاى  )هةزاردينار (2102ى بةطويَرةى ثيشةسازى لة ثاريَزطاى سليمانى بؤ سالَ بضووكبةهاى بةرهةم لة دامةزراوةكانى ثيشةسازى   ( 12) تةواوكةرى خشتةى ذمارة

 ناوى ثيشةسازى كؤدى ثؤلَني
بةرهةمةكانى تةواو 

 دروستكراو

بةرهةمةكانى  نا 
 تةواو دروستكراو

 ثامشاوةى
 بةرهةم

 بةهاى بةرهةمى نا كةلو ثةىل
كؤى بةهاى 
 بةرهةم

خزمةتطوزارى ثيشةسازى 
 ثيَشكةشكراو بة كةسانى تر 

خزمةتطوزارى 
 ضاككردنةوة

 هيرت خزمةتطوزاري تر

 ثيشةسازى دارو بةرهةمةكانى وة كةل وثةل و جيَطريةكان 2000

2022 

ثيشةسازى دروستكراوةكانى دارتاشيى 
دارى ئامادةكراو بؤ ثارضةكانى 
 بيناسازى

5,198,400 0 0 0 0 0 0 5,198,400 

 5,198,400 0 0 0 0 0 0 5,198,400 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  

 ثيشةسازى بةرهةمةكانى كاغةز 2200

 3,502,800 0 0 0 0 0 0 3,502,800 ضاثةمةنى 2221

 3,502,800 0 0 0 0 0 0 3,502,800 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  

 بةرهةمةكانى دروستكراو لة نةوت و رةذوو 2500

 9,978,000 0 0 0 0 0 0 9,978,000 ثيشةسازى بةرهةمةكانى نايلونى 2520

 9,978,000 0 0 0 0 0 0 9,978,000 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  

 ثيشةسازى نا كانزاييةكان  2600
        

2695 
ثيشةسازى جؤرةكانى بةرهةم لة 

 كؤنكريت و ضيمةنتؤ و طةض 
86,995,656 0 0 0 0 0 0 86,995,656 

 86,995,656 0 0 0 0 0 0 86,995,656 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  
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 2102ى بةطويَرةى ثيشةسازى لة ثاريَزطاى سليمانى بؤ سالَ بضووكبةهاى بةرهةم لة دامةزراوةكانى ثيشةسازى   ( 12) خشتةى ذمارة تةواوكةرى

 ناوى ثيشةسازى كؤدى ثؤلَني
بةرهةمةكانى تةواو 

 دروستكراو

بةرهةمةكانى  
نا تةواو 
 دروستكراو

ثامشاوةى 
 بةرهةم

 بةهاى بةرهةمى نا كةلو ثةىل 

كؤى بةهاى 
 بةرهةم

خزمةتطوزارى 
ثيشةسازى 

ثيَشكةشكراو بة 
 كةسانى تر 

خزمةتطوزارى 
 ضاككردنةوة

 هيرت خزمةتطوزاري تر

 ثيشةسازى بةرهةمةكانى كانزايي دورست كراو  2700

 27,139,320 0 0 0 0 0 0 27,139,320 ثيشةسازى فلزة طرانبةهاكانى نائاسنى  2720

 27,139,320 0 0 0 0 0 0 27,139,320 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  

 جطة لة كارةبا ثيشةسازى كامريةكان 2800
        

 103,529,500 0 0 0 0 8,532 0 103,520,968 ثيشةسازى بةرهةمةكانى كانزايي بيناسازى 2811

2893 
ثيشةسازى ثارضة وكةل وثةىل  دةستى 

 كةرةستةى كانزايي 
141,900 0 0 0 0 0 0 141,900 

 103,671,400 0 0 0 0 8,532 0 103,662,868 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  

 ثيشةسازيةكانى جؤراوجؤر 3600
        

 40,964,160 0 0 0 0 2,880 0 40,961,280 ثيشةسازى كةلو ثةل 3610

 40,964,160 0 0 0 0 2,880 0 40,961,280 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  

 404,454,236 0 0 0 41,439,100 69,012 0 362,946,124 كؤى دةروازة  

 404,454,236 0 0 0 41,439,100 69,012 0 362,946,124 كةةةةةةةةةةؤى  سليمانةةةةةةةةةةةةةةةى
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   بةهاى  )هةزاردينار (2102بةطويَرةى ثيشةسازى لة ثاريَزطاى سليمانى بؤ ساىل بضووك( بةهاى ثيَداويستيةكانى بةرهةم لة دامةزراوةكانى ثيشةسازى 01خشتةى ذمارة )  
 بةهاى

  (هةزاردينار)

كؤدى 
 ثؤلَني

 ناوى ثيشةسازى

 خزمةتطوزارى كةل و ثةل 

خاوةكان و كةل  كؤى طشتى
 وثةىل سةرةتايى

لةبةرطرتن و 
 لة قتونان

سوتةمةنى و 
 رؤن

كةل و ثةىل 
 يةدةط

 هيرت  ثيشةسازيةكان كة لو ثةىل تر ئاو كارةبا

 ثيشةسازى طؤراوةكان   

 ثيشةسازى كةرةستةى خواردةمةنى  1500

 206,268 0 0 1,872 360 2,700 0 12,924 9,612 178,800 ثيشةسازى بةرهةمةكانى شريةمةنى 1520

1531 
ثيشةسازى بةرهةمى هارِينى دانةويَلَة و 

 ثامشاوةكانى هارِينى دانةويَلَة 
6,495,000 16,200 2,400 72,000 55,200 7,200 9,000 90,000 0 6,747,000 

1541 
ثيشةسازى بةرهةمةكانى 

 نانةواخانةكان
21,973,080 636,240 4,209,240 146,100 431,220 81,180 284,550 37,080 462,000 28,260,690 

1543 
ثيشةسازى كةكاو و شوكوالتة و 

 شرينةمةنى
8,563,536 1,129,680 561,168 496,800 60,480 28,080 319,680 734,400 410,400 12,304,224 

1549 

ثيشةسازىبةرهةمةكانى 
خواردةمةنى تر جطة لة لةوانةى كة 

 ثؤلينكراوة 

51,000 0 0 0 600 72 1,320 1,200 2,400 56,592 

 47,574,774 874,800 862,680 616,422 116,892 550,200 714,900 4,785,732 1,791,732 37,261,416 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  

                     ثيشةسازى جل و بةرطى ئامادةكراو 1800

1810 
ثيشةسازى جل بةرط جطة لة جل و 

 بةرطى توكدار
1,637,800 26,400 30,000 576,000 968,200 51,500 315,600 0 456,000 4,061,500 

 4,061,500 456,000 0 315,600 51,500 968,200 576,000 30,000 26,400 1,637,800 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  
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 ( بةهاى ثيَداويستيةكانى بةرهةم لة دامةزراوةكانى ثيشةسازى بضووك بةطويَرةى ثيشةسازى لة ثاريَزطاى سليمانى01تةواوكةرى خشتةى ذمارة )

 دينار( 1111بةها  )2102بؤ ساىل 

كؤدى 
 ثؤلَني

 ناوى ثيشةسازى

 خزمةتطوزارى كةل و ثةل 

خاوةكان و كةل  كؤى طشتى
 وثةىل سةرةتايى

لةبةرطرتن و لة 
 قتونان

سوتةمةنى و 
 رؤن

كةل و ثةىل 
 يةدةط

 ئاو كارةبا
كة لو ثةىل 

 تر
 هيرت  ثيشةسازيةكان

 ثيشةسازى دارو بةرهةمةكانى وة كةل وثةل و جيَطريةكان 2000

2022 
ثيشةسازى دروستكراوةكانى دارتاشيى 

 بيناسازىثارضةكانى دارى ئامادةكراو بؤ 
2,663,040 0 0 86,640 25,080 0 75,240 45,600 145,920 3,041,520 

 3,041,520 145,920 45,600 75,240 0 25,080 86,640 0 0 2,663,040 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  

                     ثيشةسازى بةرهةمةكانى كاغةز 2200

 1,632,624 87,360 0 50,064 4,872 67,368 97,440 13,608 3,024 1,308,888 ضاثةمةنى 2221

 1,632,624 87,360 0 50,064 4,872 67,368 97,440 13,608 3,024 1,308,888 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  

                     بةرهةمةكانى دروستكراو لة نةوت و رةذوو 2500

 5,741,400 228,000 195,000 129,000 2,100 104,100 192,000 0 0 4,891,200 ثيشةسازى بةرهةمةكانى نايلونى 2520

 5,741,400 228,000 195,000 129,000 2,100 104,100 192,000 0 0 4,891,200 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  

                     ثيشةسازى نا كانزاييةكان  2600

2695 
ثيشةسازى جؤرةكانى بةرهةم لة كؤنكريت و 

 ضيمةنتؤ و طةض 
51,309,612 0 2,057,454 1,492,200 486,000 195,030 549,900 2,700,000 354,600 59,144,796 

 59,144,796 354,600 2,700,000 549,900 195,030 486,000 1,492,200 2,057,454 0 51,309,612 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  
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 ( بةهاى ثيَداويستيةكانى بةرهةم لة دامةزراوةكانى ثيشةسازى بضووك بةطويَرةى ثيشةسازى لة ثاريَزطاى سليمانى01تةواوكةرى خشتةى ذمارة )                                             

 )هةزاردينار (بةهاى                                                                                   2112بؤسالَى                                                                                                                                                       

 ناوى ثيشةسازى كؤدى ثؤلَني

 خزمةتطوزارى كةل و ثةل 

خاوةكان و كةل  كؤى طشتى
 وثةىل سةرةتايى

لةبةرطرتن و 
 لة قتونان

سوتةمةنى و 
 رؤن

كةل و ثةىل 
 يةدةط

 هيرت  ثيشةسازيةكان كة لو ثةىل تر ئاو كارةبا

  ثيشةسازى بةرهةمةكانى كانزايي دورست كراو  2700

2720 
ثيشةسازى فلزة طرانبةهاكانى 

 نائاسنى 
12,746,526 0 645,567 339,144 197,964 11,115 76,752 109,200 78,000 14,204,268 

 14,204,268 78,000 109,200 76,752 11,115 197,964 339,144 645,567 0 12,746,526 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  

  لة كارةباثيشةسازى كامريةكان جطة  2800

2811 
ثيشةسازى بةرهةمةكانى كانزايي 

 بيناسازى
59,776,930 0 608,932 2,514,570 1,655,682 105,939 1,364,567 616,200 1,271,900 67,914,720 

2893 
ثيشةسازى ثارضة وكةل وثةىل  

 دةستى كةرةستةى كانزايي 
100,788 0 0 360 600 0 120 0 0 101,868 

 68,016,588 1,271,900 616,200 1,364,687 105,939 1,656,282 2,514,930 608,932 0 59,877,718 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  

                     ثيشةسازيةكانى جؤراوجؤر 3600

 21,575,424 1,476,000 993,600 505,920 43,104 480,096 986,688 130,080 1,440 16,958,496 ثيشةسازى كةلو ثةل 3610

 21,575,424 1,476,000 993,600 505,920 43,104 480,096 986,688 130,080 1,440 16,958,496 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  

 224,992,894 4,972,580 5,522,280 3,683,585 530,552 4,535,290 6,999,942 8,271,373 1,822,596 188,654,696 كؤى دةروازة  

 224,992,894 4,972,580 5,522,280 3,683,585 530,552 4,535,290 6,999,942 8,271,373 1,822,596 188,654,696 كةةةةةةةةةةؤى  سليمانةةةةةةةةةةةةةةةى
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                                              2102و ذمارةى كريَكاران وكريَيان و ثاداشيت ثيَشكةشكراو ثيَيان بةطويَرةى ثيشةسازى لة ثاريَزطاى هةوليَر بؤ سالَى  بضووكذمارةى دامةزراوةكانى ثيشةسازى  (  01) خشتةى ذمارة 

 ناوى ثيشةسازى كؤدى ثؤلَني
 ذمارى  

 دامةزراوةكان 

 كرىَ ذمارةى كريَكاران

 كؤ بىَ كرىَ بة كرىَ  (هةزار دينار)

           ثيشةسازى طؤراوةكان   

           ثيشةسازى كةرةستةى خواردةمةنى  1500

 34,800 4 0 4 1 ثيشةسازى بةرهةمةكانى شريةمةنى 1520

 604,800 72 8 64 24 ثيشةسازى بةرهةمى هارِينى دانةويَلَة و ثامشاوةكانى هارِينى دانةويَلَة  1531

 0 1 1 0 1 ثيشةسازى ئاليكى ئاذةلَى ئامادةكراو  1533

 22,507,200 2,680 560 2,120 555 ثيشةسازى بةرهةمةكانى نانةواخانةكان 1541

 69,000 7 0 7 3 ثيشةسازى كةكاو و شوكوالتة و شرينةمةنى 1543

 624,000 240 144 96 64 ثيشةسازىبةرهةمةكانى خواردةمةنى تر جطة لة لةوانةى كة ثؤلينكراوة  1549

 33,600 6 1 5 1 ثيشةسازى خواردنةوة ناكحوليةكان و بةرهةم هيَنانى ئاوى كانزايي  1554

 23,873,400 3,010 714 2,296 649 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  

           ثيشةسازى ضنني  1700

 990,600 117 13 104 50 ثيشةسازى ضنينى ئامادةكراو جطة لة جل و بةرط  1721

 990,600 117 13 104 50 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  

           ثيشةسازى جل و بةرطى ئامادةكراو 1800

 11,072,530 1,770 649 1,121 823 ثيشةسازى جل بةرط جطة لة جل و بةرطى توكدار 1810

 11,072,530 1,770 649 1,121 823 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  

           ثيشةسازى دارو بةرهةمةكانى وة كةل وثةل و جيَطريةكان 2000

 50,400 7 1 6 1 ثيشةسازى ثارضةكانى ثةلكى دار 2021

 11,496,480 1,376 86 1,290 343 ثيشةسازى دروستكراوةكانى دارتاشيى ثارضةكانى دارى ئامادةكراو بؤ بيناسازى 2022

 11,546,880 1,383 87 1,296 344 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  
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                 و ذمارةى كريَكاران وكريَيان و ثاداشيت ثيَشكةشكراو ثيَيان بةطويَرةى  بضووكذمارةى دامةزراوةكانى ثيشةسازى  (01) خشتةى ذمارة تةواوكةرى
 2102 ثيشةسازى لة ثاريَزطاى هةوليَر بؤ سالَى 

 ناوى ثيشةسازى كؤدى ثؤلَني
 كرىَ ذمارةى كريَكاران ذمارى  

 (هةزار دينار) كؤ بىَ كرىَ بة كرىَ  دامةزراوةكان 
           بةرهةمةكانى دروستكراو لة نةوت و رةذوو 2500

 2,700,000 500 125 375 125 ثيشةسازى بةرهةمةكانى نايلونى 2520

 2,700,000 500 125 375 125 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  

           ثيشةسازى نا كانزاييةكان  2600

 9,744,000 1,120 80 1,040 179 ثيشةسازى جؤرةكانى بةرهةم لة كؤنكريت و ضيمةنتؤ و طةض  2695

 9,744,000 1,120 80 1,040 179 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  

           ثيشةسازى كامريةكان جطة لة كارةبا 2800

 17,391,000 2,015 434 1,581 622 بةرهةمةكانى كانزايي بيناسازىثيشةسازى  2811

 4,920,000 550 75 475 125 ثيشةسازى تانكةرو تانكى و شتى تر لة كانزا 2812

 0 3 3 0 1 ثيشةسازى فلزة طرانبةهاكانى نائاسنى  2893

 22,311,000 2,568 512 2,056 748 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  

           ثيشةسازيةكانى جؤراوجؤر 3600

 8,316,000 1,116 216 900 282 ثيشةسازى كةلو ثةل 3610

 8,316,000 1,116 216 900 282 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  

 90,554,410 11,898 2,710 9,188 3,357 كؤى دةروازة  

  
 90,554,410 11,898 2,710 9,188 3,357 كةةةةةةةةةةؤى  هةوليَر 
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 بةهاى  )هةزاردينار (2112 بةطويَرةى ثيشةسازى لة ثاريَزطاى هةوليَربؤ ساىل  بضووكبةهاى بةرهةم لة دامةزراوةكانى ثيشةسازى (  01) خشتةى ذمارة 

كؤدى 
 ثؤلَني

 ناوى ثيشةسازى
بةرهةمةكانى تةواو 

 دروستكراو

بةرهةمةكانى  نا 
 تةواو دروستكراو

ثامشاوةى 
 بةرهةم

 بةهاى بةرهةمى نا كةلو ثةىل 

كؤى بةهاى 
 بةرهةم

خزمةتطوزارى ثيشةسازى 
ثيَشكةشكراو بة كةسانى 

 تر 

خزمةتطوزارى 
 ضاككردنةوة

خزمةتطوزاري 
 تر

 هيرت

                 ثيشةسازى طؤراوةكان   

                 ثيشةسازى كةرةستةى خواردةمةنى  1500

 144,000 0 0 0 0 0 0 144,000 ثاراستنى سةوزةو ميوةئامادةكردن و  1520

1531 
ثيشةسازى بةرهةمى هارِينى دانةويَلَة و 

 ثامشاوةكانى هارِينى دانةويَلَة 
0 0 5,760 1,560,000 0 0 0 1,565,760 

 18,000 0 0 0 18,000 0 0 0 ثيشةسازى ئاليكى ئاذةلَى ئامادةكراو  1533

 134,619,840 0 0 9,600 0 0 0 134,610,240 نانةواخانةكانثيشةسازى بةرهةمةكانى  1541

 440,400 0 0 0 0 0 0 440,400 ثيشةسازى كةكاو و شوكوالتة و شرينةمةنى 1543

1549 
ثيشةسازىبةرهةمةكانى خواردةمةنى تر جطة لة 

 لةوانةى كة ثؤلينكراوة 
3,916,800 0 0 0 0 0 0 3,916,800 

1554 
ثيشةسازى خواردنةوة ناكحوليةكان و بةرهةم 

 هيَنانى ئاوى كانزايي 
432,000 0 0 0 0 0 0 432,000 

 141,136,800 0 0 9,600 1,578,000 5,760 0 139,543,440 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  

                 ثيشةسازى ضنني  1700

 2,277,600 0 0 0 2,277,600 0 0 0 ثيشةسازى ضنينى ئامادةكراو جطة لة جل و بةرط  1721

 2,277,600 0 0 0 2,277,600 0 0 0 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  
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 بةهاى  )هةزاردينار (  2112بةطويَرةى ثيشةسازى لة ثاريَزطاى هةوليَربؤ ساىل  بضووكبةهاى بةرهةم لة دامةزراوةكانى ثيشةسازى (  01) خشتةى ذمارة تةواوكةرى 

كؤدى 
 ثؤلَني

 ناوى ثيشةسازى
بةرهةمةكانى 
 تةواو دروستكراو

بةرهةمةكانى  نا 
 تةواو دروستكراو

ثامشاوةى 
 بةرهةم

 بةهاى بةرهةمى نا كةلو ثةىل 

 كؤى بةهاى بةرهةم
خزمةتطوزارى 
ثيشةسازى 

ثيَشكةشكراو بة 
 كةسانى تر 

خزمةتطوزارى 
 ضاككردنةوة

 هيرت خزمةتطوزاري تر

                 ثيشةسازى جل و بةرطى ئامادةكراو 1800

 35,808,280 0 0 63,720 12,115,060 0 0 23,629,500 ثيشةسازى جل بةرط جطة لة جل و بةرطى توكدار 1810

 35,808,280 0 0 63,720 12,115,060 0 0 23,629,500 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  

2000 
ثيشةسازى دارو بةرهةمةكانى وة كةل وثةل و 

 جيَطريةكان
                

 1,500,000 0 0 0 0 0 0 1,500,000 ثيشةسازى ثارضةكانى ثةلكى دار 2021

2022 
ثارضةكانى ثيشةسازى دروستكراوةكانى دارتاشيى 

 دارى ئامادةكراو بؤ بيناسازى
48,609,264 0 51,600 0 0 0 0 48,660,864 

 50,160,864 0 0 0 0 51,600 0 50,109,264 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  

                 ثيشةسازى بةرهةمةكانى كاغةز 2200

 3,711,480 0 0 0 0 0 0 3,711,480 ضاثةمةنى 2221

 3,711,480 0 0 0 0 0 0 3,711,480 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  

                 بةرهةمةكانى دروستكراو لة نةوت و رةذوو 2500

 77,700,000 0 0 0 0 0 0 77,700,000 ثيشةسازى بةرهةمةكانى نايلونى 2520

 3,711,480 0 0 0 0 0 0 3,711,480 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  
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 بةهاى  )هةزاردينار (  2112بةطويَرةى ثيشةسازى لة ثاريَزطاى هةوليَربؤ ساىل  بضووكبةهاى بةرهةم لة دامةزراوةكانى ثيشةسازى (  01) خشتةى ذمارة   تةواوكةرى

كؤدى 
 ثؤلَني

 ناوى ثيشةسازى
بةرهةمةكانى 
 تةواو دروستكراو

بةرهةمةكانى  
نا تةواو 
 دروستكراو

ثامشاوةى 
 بةرهةم

 بةهاى بةرهةمى نا كةلو ثةىل 

 كؤى بةهاى بةرهةم

خزمةتطوزارى 
ثيشةسازى 

ثيَشكةشكراو بة 
 كةسانى تر 

خزمةتطوزارى 
 ضاككردنةوة

 هيرت خزمةتطوزاري تر

                 بةرهةمةكانى دروستكراو لة نةوت و رةذوو 2500

 77,700,000 0 0 0 0 0 0 77,700,000 ثيشةسازى بةرهةمةكانى نايلونى 2520

 77,700,000 0 0 0 0 65,520 0 77,700,000 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  

                 ثيشةسازى نا كانزاييةكان  2600

2695 
ثيشةسازى جؤرةكانى بةرهةم لة كؤنكريت و 

 ضيمةنتؤ و طةض 
172,780,800 62,640 0 0 0 0 0 172,843,440 

 172,843,440 0 0 0 0 0 62,640 172,780,800 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  

                 ثيشةسازى كامريةكان جطة لة كارةبا 2800

 78,701,808 0 0 14,880 0 0 0 78,686,928 ثيشةسازى بةرهةمةكانى كانزايي بيناسازى 2811

 19,635,000 15,000 0 0 0 0 0 19,620,000 ثيشةسازى تانكةرو تانكى و شتى تر لة كانزا 2812

2893 
ثيشةسازى ثارضة و كةل وثةىل دةستى 

 كةرةستةى كانزايى
68,880 0 0 0 0 0 0 68,880 

 98,405,688 15,000 0 14,880 0 0 0 98,375,808 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  

                 ثيشةسازيةكانى جؤراوجؤر 3600

 48,894,408 0 0 0 0 43,200 0 48,851,208 كةلو ثةلثيشةسازى  3610

 48,894,408 0 0 0 0 43,200 0 48,851,208 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  

 630,938,560 15,000 0 88,200 15,970,660 100,560 62,640 614,701,500 كؤى دةروازة  

 630,938,560 15,000 0 88,200 15,970,660 100,560 62,640 614,701,500 كةةةةةةةةةةؤى  هةوليَر
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 بةهاى  )هةزاردينار (                     2112(   بةهاى ثيَداويستيةكانى بةرهةم لة دامةزراوةكانى ثيشةسازى بضووك بةطويَرةى ثيشةسازى لة ثاريَزطاى هةوليَربؤ ساىل11خشتةى ذمارة )                              

كؤدى 
 ثؤلَني

 ناوى ثيشةسازى

 خزمةتطوزارى كةل و ثةل 

خاوةكان و كةل  كؤى طشتى
 وثةىل سةرةتايى

لةبةرطرتن 
 و لة قتونان

سوتةمةنى و 
 رؤن

كةل و ثةىل 
 يةدةط

 هيرت  ثيشةسازيةكان كة لو ثةىل تر ئاو كارةبا

                     ثيشةسازى طؤراوةكان   

                     ثيشةسازى كةرةستةى خواردةمةنى  1500

 87,024 0 0 1,440 24 120 600 840 0 84,000 ئامادةكردن و ثاراستنى سةوزةو ميوة 1520

1531 
ثيشةسازى بةرهةمى هارِينى دانةويَلَة و 

 ثامشاوةكانى هارِينى دانةويَلَة 
0 0 231,840 12,480 72,000 2,112 95,520 0 0 413,952 

 40 0 0 0 0 40 0 0 0 0 ثيشةسازى ئاليكى ئاذةلَى ئامادةكراو  1533

 67,308,000 384,000 0 2,980,800 96,960 446,400 14,400 4,765,440 35,520 58,584,480 ثيشةسازى بةرهةمةكانى نانةواخانةكان 1541

 343,392 0 0 2,640 72 1,080 1,200 19,200 0 319,200 ثيشةسازى كةكاو و شوكوالتة و شرينةمةنى 1543

1549 
ثيشةسازىبةرهةمةكانى خواردةمةنى تر جطة لة 

 لةوانةى كة ثؤلينكراوة 
608,320 0 664,800 331,200 154,400 1,600 84,000 0 0 1,844,320 

1554 
ثيشةسازى خواردنةوة ناكحوليةكان و بةرهةم 

 هيَنانى ئاوى كانزايي 
60,000 240,000 0 0 6,000 0 0 0 0 306,000 

 70,302,728 384,000 0 3,164,400 100,768 680,040 359,880 5,682,120 275,520 59,656,000 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  

                     ثيشةسازى ضنني  1700

 455,520 0 0 79,560 0 15,600 0 360,360 0 0 ثيشةسازى ضنينى ئامادةكراو جطة لة جل و بةرط  1721

 455,520 0 0 79,560 0 15,600 0 360,360 0 0 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  
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 بةهاى  )هةزاردينار (      2112ىبةطويَرةى ثيشةسازى لة ثاريَزطاى هةوليَر بؤ سالَ بضووك(   بةهاى ثيَداويستيةكانى بةرهةم لة دامةزراوةكانى ثيشةسازى 11خشتةى ذمارة ) تةواوكةرى

  

كؤدى 
 ثؤلَني

 ناوى ثيشةسازى

 خزمةتطوزارى كةل و ثةل 

خاوةكان و كةل  كؤى طشتى
 وثةىل سةرةتايى

لةبةرطرتن و 
 لة قتونان

سوتةمةنى و 
 رؤن

كةل و ثةىل 
 يةدةط

 ئاو كارةبا
كة لو ثةىل 

 تر
 هيرت  ثيشةسازيةكان

                     ثيشةسازى جل و بةرطى ئامادةكراو 1800

 13,446,336 0 0 630,710 3,540 260,190 24,780 2,213,680 0 10,313,436 جل بةرط جطة لة جل و بةرطى توكدارثيشةسازى  1810

 13,446,336 0 0 630,710 3,540 260,190 24,780 2,213,680 0 10,313,436 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  

 ثيشةسازى دارو بةرهةمةكانى وة كةل وثةل و جيَطريةكان 2000

 616,800 0 0 1,800 600 6,000 2,400 0 0 606,000 ثيشةسازى ثارضةكانى ثةلكى دار 2021

2022 
ثيشةسازى دروستكراوةكانى دارتاشيى ثارضةكانى 

 دارى ئامادةكراو بؤ بيناسازى
9,494,400 0 2,260,080 30,960 846,240 15,480 258,000 0 0 12,905,160 

 13,521,960 0 0 259,800 16,080 852,240 33,360 2,260,080 0 10,100,400 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  

                     ثيشةسازى بةرهةمةكانى كاغةز 2200

 2,411,520 0 0 433,320 0 56,520 0 75,360 0 1,846,320 ضاثةمةنى 2221

 2,411,520 0 0 433,320 0 56,520 0 75,360 0 1,846,320 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  

                     بةرهةمةكانى دروستكراو لة نةوت و رةذوو 2500

 4,200,000 0 0 0 0 1,200,000 0 0 0 3,000,000 ثيشةسازى بةرهةمةكانى نايلونى 2520

 4,200,000 0 0 0 0 1,200,000 0 0 0 3,000,000 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  

                     ثيشةسازى نا كانزاييةكان  2600

2695 
ثيشةسازى جؤرةكانى بةرهةم لة كؤنكريت و 

 ضيمةنتؤ و طةض 
76,982,880 0 384,000 240,000 568,800 54,000 504,000 0 0 78,733,680 

 78,733,680 0 0 504,000 54,000 568,800 240,000 384,000 0 76,982,880 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  
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 دةستةى ئامارى هةريَم 
 

 بةهاى  )هةزاردينار ( 2112ىبةطويَرةى ثيشةسازى لة ثاريَزطاى هةوليَر بؤ سالَ بضووك(   بةهاى ثيَداويستيةكانى بةرهةم لة دامةزراوةكانى ثيشةسازى 11خشتةى ذمارة )تةواوكةرى 

كؤدى 
 ثؤلَني

 ناوى ثيشةسازى

 خزمةتطوزارى كةل و ثةل 

خاوةكان و كةل  كؤى طشتى
 وثةىل سةرةتايى

لةبةرطرتن و 
 لة قتونان

 سوتةمةنى و رؤن
كةل و ثةىل 

 يةدةط
 هيرت  ثيشةسازيةكان كة لو ثةىل تر ئاو كارةبا

 ثيشةسازى كامريةكان جطة لة كارةبا 2800

2811 
ثيشةسازى بةرهةمةكانى 

 كانزايي بيناسازى
19,858,104 0 2,737,920 154,380 505,920 9,672 3,266,160 0 0 26,532,156 

2812 
ثيشةسازى تانكةرو تانكى و 

 شتى تر لة كانزا
7,487,400 0 1,158,000 15,000 22,500 5,700 202,500 0 0 8,891,100 

2893 
ثيشةسازى ثارضة و كةل وثةىل 

 دةستى كةرةستةى كانزايى
22,032 0 10,800 360 540 120 600 0 0 34,452 

 35,457,708 0 0 3,469,260 15,492 528,960 169,740 3,906,720 0 27,367,536 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  

                     ثيشةسازيةكانى جؤراوجؤر 3600

 13,213,800 0 129,600 1,289,520 29,592 456,840 169,560 1,371,600 0 9,767,088 ثيشةسازى كةلو ثةل 3610

 13,213,800 0 129,600 1,289,520 29,592 456,840 169,560 1,371,600 0 9,767,088 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  

 231,743,252 384,000 129,600 9,830,570 219,472 4,619,190 997,320 16,253,920 275,520 199,033,660 كؤى دةروازة  

 231,743,252 384,000 129,600 9,830,570 219,472 4,619,190 997,320 16,253,920 275,520 199,033,660 كةةةةةةةةةةؤى  هةوليَر   

 



 




