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 ضوثاس و ثيَصاُني  

ةكةْ بةو كازًةُداُةى كةٓةهَطاوْ بةجىَ د ثيَصلةش خؤياْ وثيَصاُيِى ضوثاس ٓةزيٍَ ئاًازى دةضتةى/ ثالُداُاْ وةشازةتى
دةزٓيَِاُى  جىَ بةجيَلسدْ و هةًاوةى قؤُاغةكاُى ئاًادةكسدْ و كسدوياُة كسُى ئةَ زِووثيَوة وة ًاُدوبوُياْ هةوئةزكةىبةجىَ بةجيَ

وو هةجىَ بةجيَلسدُى ٓةًوو ئةُداًاُى بةشداز ب زِاثؤزت هةاليةْ بةشى شيلسدُةوة  و بةشى باشزطاُى و ضةزثةزشتيازى ُاوةُدى و وة
صطاكاْ كةثيَم بةزايةتيةكاُى  ئاًازى ثازيَ ةو بةزِيَوةدةضتة لخطتِى فؤزَ و زِآيِاْ ، هيَئاًادةكازى زِ كازى ًةيداُى وقؤُاغةكاُى 
 تويَرةزةزاْ و ووزدبني و  تؤًازكسدْ(. ضةزثةزشتيازى ُاوةُدى، ضةزثةزشتيازى ُاوخؤيى و)ٓاتبووْ  هة

كسدوويّ هةثيَداُى وة ضوثاس وثيَصاُيِى خؤًاْ بؤ ٓةًوو كازًةُداْ هةداًةشزاوةكاُى كةزتى تايبةت دةكةيّ كةٓاوكازى تةواوياْ 
 .هةٓةزيٌَى كوزدضتاْ  كؤًةهَة طةشتيازييةكاْثيَوى ئوتيَى و ًؤتيَى و وشاُيازى بةًةبةضتى ضةزكةوتِى زِو
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 ثيَوى ئوتيَوةكاْوهيَرُةكاْ وتيٌةكاُى ٓوُةزى هةزِو

 هيَرُةى ضةزثةزشتى

 ضةزؤكى دةضتة       .بةزِيَص/ضريواْ حمٌد حمى اهديّ                               1
 .بةزيَص حمٌد صابس اوًس                                                   ضةزثةزشتيازى ُاوةُدى2

 شيلسدُةوةو ضاكلسدُةوةى ٓةهَةكاْ

 بةزيَص/ضؤزاْ حبيب فسُطى      .1

 يىضةزثةزشتيازى ُاوخؤ

 .بةزيَص/ضاًى عبداهلل ُكيب                               ضةزثةزشتيازى ثازيَصطاى ٓةوهيَس     1
 ضويٌَاُى ضةزثةزشتيازى ثازيَصطاى             .بةزِيَص/مشايَ زةئوف حمٌد2
 دٓؤن ضةزثةزشتيازى ثازيَصطاى.بةزيَص/عبداهطتاز حمٌد عبداهلل                  3

 

 ضوازضيَوةو كازى ًةيداُى هةثازيَصطاكاْ كسدُةوةىتاشة 

 ثازيَصطاى ٓةوهيَس*

 ووزدبني   .دميّ حمٌد حمٌود                         1
 .زيَخساو زمحّ صادق                            تويَرةز2
 تويَرةز       .جاضٍ كاشَ صابس                        3
 تويَرةز .ياضني فخساهديّ زضوي                      4
 تويَرةز .ديدةواْ عصيص اضعد                          5
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 ثازيَصطاى ضويٌَاُى*

 .غفاز امحد حمٌد                           ووزدبني1
 تويَرةز . ئاكؤ حطّ حمٌد                          2
 تويَرةز .ًرياْ زةئوف عبداهلل                     3
 تويَرةز     .شؤزش امحد حمٌد                   4
 تويَرةز   .زةُج شؤزش حمٌد                     5

 ثازيَصطاى دٓؤن*

 .مجاي ضيتو زشؤ                            تويَرةز1
 تويَرةز   .كيطّ مجيى اضعد                       2
    تويَرةز.صويوة ضادة ًيخائيى                    3
 تويَرةز  .جنيب حمٌد ضويٍ                       4
 تويَرةز    .حمٌد تةيب قاضٍ                    5

 اثؤزت ئاًادةكسدُى ززيَلخطنت و

 .حمٌد صابس اوًس                        بةزثسضى بةشى باشزطاُى1
 اثؤزتشيلسدُةوةى ز                   حبيب فسُطى.ضؤزاْ 2
 اثؤزت          د صابس عصيص                   زيَلخطنت و ضاث كسدُى ز.بيَطةز3
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            صةكىثيَ   

 ئةو بةِوَى ئةوةط ٌيصتيىاٌى ئابووزى  كسدٌى جصتىثالَ و لةبةشدازى ِةية شؤزى طسٌطيةكى لةِةزيَي طةشتيازى كةزتى
 كسدٌى بةدابني ِاوكازدةبيَت وةِةزوةِا طةشةثيَداُ، باشى دةزيَكى يازوةتى ئةبيَتة وة ديَت كةبةدةضت شوَزةى ضةزواية

 بةزبالَو طةشتيازى لةكةزتى جياواش تويَريَكى و ضني بوَ خبات بةطةز لةبيَكازاُ شؤز ذوازةيةكى  كةئةتواٌىَ شياتس كازى ىِةلَ
                                            .                                                                                                                            ةكاُيثيصةضاشيةويممي وةباشازي باشزطاٌى وباشازةكاٌى بةضةزبسدُكات  شويٍَةكاٌى و ضيَصتخاٌة و ئوتيَنَ لةكازى

 دةضتةكةواُ  بوَية طةشتيازي، كازي طسٌطةكاٌى  لةبابةتة  يةكيَكة  طةشتيازى  حةواٌةوةى و ئوتيَن اكىضالَ لةبةزئةوةى وة
                                                     .                                                                                                               2102طسٌطةبوَضالَى  و تايبةت  كةزتة ئةً لةضةز زاثوَزتة ئةً دةزئةجناوى ةلةثيَصكةشكسدٌىخوشحالَ

 بيَتةدةكة ِةوليَس  لةثازيَصطاي وةبةتايبةتى  ببني ىلَ ضوودى  ِةزيَي لة  طةشتيازى كةزتى داٌةزاٌى ثالُ  ئةوةى بوَ
 شاٌيازياٌة لةً ٌةتةوةيي سيازىذويَ داواكازيةكاٌى بتواٌيَ ئةوةى بؤ وةِةزوةِا ، عةزةبى  طوشازى و طةشت  ثايتةختى
 .بكات بةزجةضتة
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 ثيٍَاضةو  شاٌيازييةكاُ :

 يةكة طةشتيازييةكاُ:

 يةكة طةشتيازييةكاُ شويٍَة كاٌى حةواٌةوة دةطسيَتةوة كة ثيَك ديَت لة ئوتيَن و وؤتيَن و شووقة و كؤوةلطةى طةشتيازى .

-ئوتيَن:  

 ،خةلَكاٌيَكة لةجياتى والَى خؤياُ ىلَ ى دابةشيوُ كةِةووو ثيَداويطتيةكى تيَداية وةكو تةختشويََ طسةوةى حةواٌةوةى 
طةزواو, ئاودةضت ، وةثيَويطتة ئوتيَن بةشيَوةيةك فساواُ بىَ كةشويٍَى ٌةفةزى شؤزتسى ليَببيَتةوة ) لةواالَُ شياتس( 

زيَصبةٌدييةى  بةوةكاُ ثؤلنَي دةكسيََ ئوتيَمن بَ .وةوشازى ئوتيَوكةضاٌيَك بةزِيَوةى ببةُ كةشازةشاى كازى خصوةتط
 كةخصوةتطوشازى ثيَصكةط دةكات. 

-ةكاُ:يثؤليٍى يةكةطةشتيازي  

ئةو شويٍَاٌةى ِةلَطسى ثيٍَج ئةضتيَسةُ  -ٌاياب  ثمةى  

شويٍَاٌةى ِةلَطسى ضوازئةضتيَسةُ ئةو–يةكةً  ثمةى  

شويٍَاٌةى ِةلَطسى ضيَ ئةضتيَسةُ ئةو –دووةً  ثمةى  

لَطسى دوو ئةضتيَسةُِةئةو شويٍَاٌةى –ضيَيةً  ثمةى  

لَطسى يةك ئةضتيَسةُِةئةو شويٍَاٌةى –ضوازةً  ثمةى  

ئةو شويٍَاٌةى كةِةلَطسى  ئةضتيَسة ٌني واتة ويممني–ويممى   

-وؤتيَن:  

دةزةوةى شاز  كةشويٍَى  داوةشزاوةيةكى طةشتيازيية كازى دابني كسدٌى  شويٍَى ٌيصتةجيََبووٌى زيَبوازاٌة لةضةز زيَطاكاٌى
وةضتاٌى ئؤتؤووبيَمى تياية،وةكةورت خصوةتطوشازى ئوتيَمى تيَداية وةثؤلني دةكسيََ بؤ دووطسوثى ئةضتيَسةداز،كةضى 

 لةِةزيَىى كوزدضتاُ وؤتيَمةكاُ لةٌاو شازةكاٌَ وةثؤلني دةكسيََ بةثيَى جؤزى خصوةتطوشازى ثيَصكةشكساو.

 شووقةى ئوتيَمى :.

داوةشزاوةيةكى باشزطاٌية كةبسيتية لةئوتيَن بةالًَ لةضةز شيَواشى شووقة،شويٍَى ٌيصتةجيَبووُ دابني دةكات بؤ زيَبوازةكاُ 
بة شيَوةى شووقة لةطةهَ دابني كسدٌى شويٍَى خوازدةوةٌى و ثيَصكةشكسدٌى خصوةتطوشازى وةثؤلني دةكسيََ بة ثيَى جؤزو 

.خصوةتطوشازى ثيَصكةشكساو  

-طةى طةشتيازى :كؤوةلَ  

ئةً كؤوةلطةياٌة ثيَك ديََ لةكؤوةلَيَك خاٌووى طةشتيازي،وة تيايدا جؤزةِا خصوةتطوشازى حةضاٌةوة ثيَصكةط دةكات وة 
 لةذيَس ضةزثةزشتى يةكةيةكى كازطيَسى تايبةت بةزيَوةدةضيَت،وةثمةى ثؤليٍياُ بةثىَ ى جؤزو خصوةتطوشازى ثيَصكةشكساوة.

ذوازةى  ئةو ذووزاٌةية كةويواٌةكاُ ثيَض وةخت بؤ خؤياُ دابيٍياُ كسدوةو طوذوةكةياُ داوة بؤ -اُ :ذووزة بةكازِيٍَساوةك
 وةبةضتى حةواٌةوةياُ.
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زى ذوازةى ئةو كةضاٌةُ يا ئةو طةشتيازاٌةُ كة دادةبةشُ لةيةكة طةشتيازيةكاُ بؤواوةيةكى ديا  -ذوازةى ويواٌةكاُ :  
ِى ٌاوةخؤُ ياُ لةووالَتاٌى تسةوة ِاتووُ .  ةت،ئةوطةشتيازاٌكةٌابيَت لة زؤذيَك كةورتبيَ كساو    

 ذوازةى شةواٌى واٌةوة ) تةختى بةكازِيٍَساو(:.

بسيتية لةشةواٌى واٌةوةى ويواٌةكاُ لةيةكةطةشتيازييةكاُ بؤواوةيةكى ديازيكساو، دةبيَت شةواٌى واٌةوة لةطةهَ ذوازةى 
.شياتس بيَت ياُ يةكطاُ بيَتويواٌةكاُ لةواوةى واٌطيَك ياُ ضالَيَك   

وةئةً طووذوةية ٌةوةياُ لةيةكةطةشتيازييةكاُ .ية كةطةشتيازاُ دةيدةُ بةزاوبةز واةئةو طووذوةي  -كسيَي خةوتَ :
ئةوخةزجياٌة ٌاطسيَتةوة كةلةيةكةطةشتيازييةكاُ دةيدةُ بؤ كسِيٍى كةزةضتةى خؤزاك و جطةزةو خوازدٌةوةو ِاوشيَوةى  

 ئةواٌة .

يةكةطةشتيازييةكاُ )جطة لة كسيَى خةوتَ(:. داِاتى  

بسيتيية لة بةِاى بةدةضت ِاتوو لةيةكةطةشتيازييةكاُ بةزاوبةز ثيَصكةط كسدٌى ضةٌد خصوةتطوشازيةك بؤ ويواٌةكاُ 
وةك)دابني كسدٌى خوازدُ،خصوةتطوشازى خوازدُ و خوازدٌةوةى كحوىل،شويٍَى وةلةواٌى،شووشنت و ئوتوى جن و 

شازى ئيٍتةزٌيَت،بةكسيَداٌى ئوتؤوبين تايبةت بةيةكةطةشتيازييةكة،ئةجناوداٌى ئاِةٌط و بةكسيَداٌى بةزط،خصوةتطو
 ِؤىل ئاِةٌط،كسدٌةوةى ثيَصاٌطاو ِاوشيَوةى ئةواٌة.

-خاوةٌدازيةتى بيٍا:  

داوةشزاوةيةكى ورييةو وولَكى خؤيةتى. -طصتى:  

. ئةً داوةشزاوة وولَكى كةضيَكةوخؤى خاوةٌيةتى -تايبةت:  

وولَكى ئةً داوةشزاوة  ِاوبةشة لةٌيَواُ وريى و كةزتى تايبةت. -تيَكةالو :  

 خاوةٌدازيةتى كازطيَسى:.

( ضةزةوةى دةطةيةٌىَ بةآلً لةزِووى بةزيَوةبسدٌى ئيدازةو كازطيَسى ئةً داوةشزاواٌة.1،2،3ِةواُ بسِطةكاٌى )  

-طصتطريي :  

ئوتيَن و وؤتيَن و شووقةو كؤوةلَطةي طةشتيازي ثيَك ديََ بة طصتطريي  وةزطستين شاٌيازيية بؤ ئةً داوةشزاواٌة كة لة
 وةزطرياوُ كة كازياُ كسدووة لةً ضالَةدا لةثازيَصطاكاٌى ِةزَيي.

 قةوازةى ياضايى 

لةِةووو  وضٍوزدازٌية كةضى كؤوجاٌيايةكة كة كةضيًكى ضسوشتى خاوةٌيةتى و يةك بةشة لة بةزثسضيازيةتىتاكةكةضى / 
.بووٌةكاٌى كؤوجاٌيا ثةيوةضت     
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 كؤوجاٌياى ِاوبةط:

( كةس كةورت ٌةبَ ِةزبةشدازبويَك ثصكى  5) كاُ لةوةذوازةى كةضة ئةً كؤوجاٌياية كة لةضةٌد كةضيَك ثيَك ديَت
ديازكساوى خؤى ِةية كة بةكؤ كسدٌةوةى  طصتى ثصكةكاُ كساوة و بةزثسضيازُ لة قةزشةكاٌى كؤوجاٌيا بةثىَ ى بةِاى 

 ثصكةكاٌياُ.

 كؤوجاٌياى بةزثسضيازى ضٍووزداز:  

ةس شياتس ٌةبَ ِةز يةك ثصكى خؤياُ ( ك25كؤوجاٌياي بةزثسضيازى ضٍووزداز لةضةٌد كةضيَك ثيَك ديَت كة لة)
 كؤدةكةٌةوةو و بةزثسضيازُ لةثةيوةضتيةكاٌى كؤوجاٌيا ِةزيةك بةثىَ ى بسِى ثصكى كؤكساوة.

 كؤوجاٌياى ِاوكازى:

( كةورت ٌةبَ وة ِةزيةكياُ ثصكى خؤى ِةية ِةوووياُ بة 22كؤوجاٌيايةكة كة لةضةٌد كةضيَكى ضسوشتى ثيَك ديَت لة )
و بىَ ضٍوزى ِةووو ثةيوةضتةكاٌى كؤوجاٌياُ.  كةضى سضيازىثتيَكسِا بةز  

 

 كازٌاوةي كازكسدُ :.

* ضاالٌَة ضوازضيَوةى يةكةطةشتيازييةكاُ تاشةدةكسيَتةوة بةِاوكازى دةضتةى طةشت و طوشازى ِةزيَي ثيَض دةضجيَكى كازى 
 وةيداٌى.

لةاليةُ تويَرةزاٌى ،يةكةوى ِةزضاليَك بؤضالَى زِابسدوو *شاٌيازييةكاُ ضاالٌَةكؤدةكسيَتة وة بةشيَوةى  وةيداٌى لةوةزشى
 وةيداٌى لة بةزيَوةبةزايةتى ئاوازى ثازيَصطاكاُ بةثىَ ى فؤزويَكى ئاوادةكساوى ضتاٌدازد.

 *ئةجناوداٌى خوىل زِاِيٍَاُ لةضةز ثسِكسدٌةوةو شيكسدٌةوةى فؤزوى زِووثيَوةكة ثيَض دةضجيَكى كازى وةيداٌى.

كؤد *دواى تةواوكسدٌى كازى وةيداٌى فؤزوةكاُ دةطةزِيٍَةوة دةضتةى ئاوازى ِةزيَي بؤ ووزدبيٍى و تؤوازكسدٌى لةبةشى ) 
( ئاوادةكساو، وةدواتس ئةضيَتة بةشي شيكسدٌةوة بؤ دةزِيٍَاٌى خصتةكاُ  بةبةزٌاوةى CSPRO (( بةثىَ ى بةزٌاوةيداٌاُ

( SPSS)  و دةزِيٍاٌى زاثؤزتةكة.  
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 شيكسدٌةوةى دةزةجناوةكاُ
 

( يةكة طةشتيازية لةثازيصطاكاٌى ِةزميى كوزدضتاُ 614ى طةشتيازى )ةذوازةى ئوتين وووتين وكؤوةلط -1
( يةكة 315كةذوازةكةى ) 2229( ِاتووة بةزاووزد لةطةه ضاىل %9449رةى شيادةى )،وةبةزيَ 2212لةضاىل

 2212وةتى فيدزاه بؤ ضاىل ذوازةى ئوتيمةكاٌى ثازيصطاكاٌى حكوطةشتيازى بووة، وةِةزوةِا بةزاووزد لةطةه 
رةى ئوتيمةكاٌى حكووةتى فيدزاىل عرياقي،ئةوةط %( لةزي36416َئوتين بووة كةدةكاتة زيرةى ) (1284)

رةى يةكة طةشتيازيةكاُ لة ِةزيي وةبةزشتسيَ زيَ .طةشتيازيةوةٌيصاٌةيةكى طةشةضةٌدٌى ِةزيي بووة لةزووى 
%( ،دواتس ثازيصطاى ضميىاٌى 34رةى )ت بةزيَزيصطاى دِوك ديَ%(، دواتسثا4249ت كةزيرةكةى )ِةولري ديَثازيصطاى 

 . يةكة طةشتيازيةكاُ%( لةكؤى طصتى ذوازةى 2541رةى )ت بةزيَديَ

 
( كازوةٌدى ويَيٍة بوويٍة 444) ( كازوةٌد بووة لةً ذوازةيةدا4882) ةكاُييةكة طةشتيازيذوازةى كازوةٌداُ لة -2

 2229%( شيادى كسووة بةزاووزد لةطةه ضاىل 74412رةى )ذوازةى كازوةٌداُ بةزيَ ،ليَسةدا 2212 لةضاىل
%(  61رةكةى )رةى كازوةٌدى ِةبووة كةزيَثازيصطاى ِةولري بةزشتسيَ زيَ .( كازوةٌد بووة2823كةذوازةياُ )

%(  1842رةى )وةدواتس ثازيصطاى دِؤك بةزيَ %(، 2248)  ت بةزيرةىثازيصطاى ضميىاٌى ديَكازوةٌد بووة ،دواتس 
 .كازوةٌداُ لةكؤى

 
لةضالي  ( ومياز ديٍاز بووة27,2) ةكاُييةكة طةشتيازيدزاو بةكازوةٌداٌى كازكسدوو لةبةخصيٍةكاٌى ثيَ و كؤى كسيَ -3

كةكؤى كسىَ و بةخصيٍةكاٌى  2229ضالي ِاتووة بةزاووزد بة%( 172472،واتة بةشيدةكى طوذوةى ) 2212
رةى رةى كسىَ و بةخصيٍى ِةبووة بةزيَوةثازيصطاى ِةولري بةزشتسيَ زيَ .( ومياز ديٍاز بووة12,1) كازوةٌداُ

رةى %( ، دواتس ثازيصطاى دِوك بةزي22426َت بةزيرةى )ت وةلةدواى ئةو ثازيصطاى ضميىاٌى ديَ%( دي67422َ)
 ت لةكؤى كسىَو بةخصيٍةكاٌى كازوةٌداٌى كاز كسدوو.%( دي12452َ)

 
، وةبةبسِى شيادةى  2212 وميوُ ويواُ بووة لةضاىل( 292919571)ةكاُييةكة طةشتيازيكؤى ذوازةى ويواُ لة -4

( ِةشاز بوو. وةثازيصطاى ِةولري 9679249ويواٌةكاُ )ذوازةى كة شياتسبووة، 2229لة ضالَي  %(116428)
ىةو ثيصٍياشى بووٌى %( بووة ، لةبةز ئةوةى ثايتةختى ِةزيَ 6747) رةى ويواٌةكاٌى ِةبووة كةبةزشتسيَ زيَ

%( ، دواتس ثازيصطاى 1841ت بةزيرةى )ديَ ضميىاٌى تاٌى عةزةبية، دواتس ثازيصطاىبةثايتةختى طةشتيازى ووالَ
 ت لةكؤى طصتى ويواٌةكاُ .%( دي1442َ) رةىت بةزيَديَدِوك 
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 2212 زؤذ بووة لةضاىل ( وميوُ تةخت /593529342) يةكة طةشتيازييةكاُويواٌاُ لةكؤى ذوازةى شةواٌى واٌةوةى  -5

( وميوُ تةخت/ زؤذ 198889917شياتس بووة  كةشةواٌى واٌةوة ى ) 2229%( لةضاىل 183425ى شيادةى )وةبةبسِ
ثازيصطاى ضميىاٌى  ، دواتس بووة%(6548رةكةى )، بةزشتسيَ ذوازةى ويواٌةكاُ لةثازيصطاى ِةولري بووة كة زيَبوو
 %( لةكؤى شةواٌى واٌةوة .1642) رةىت بةزيَ، دواتس ثازيصطاى دِوك ديَ%(1842رةى )ت بةزيَديَ

 
بةبسِى   2212 ومياز ديٍاز بووة لةضاىل( 253,5) ةكاُيكؤى تةواوى داِاتةكاٌى بةدةضت ِاتووى يةكة طةشتيازي -6

ومياز ديٍاز بووة ، لةً داِاتاٌةدا ( 88,5كةداِاتةكةى ) 2229داِاتى ضاىل %(  بووة لةكؤى 186.23شيادةى )
 رةكةىت كةزيَ%( بووة ،دواتس ثازيصطاى ضميىاٌى دي7948َرةى دةضتةكةوتى ِةبووة كة)ثازيصطاى ِةولري شياتسيَ  زيَ

 تةكاٌى بةدةضت ِاتوو .%( بووة لةكؤى داِا 647رةكةى )ت كة زيَثازيصطاى دِوك ديَ%( بووة، دواتس  1344)
 

،وةبةزيرةى  2212( ومياز ديٍاز بووة لةضاىل 115,7ةكاُ )يزجيةكاٌى يةكة طةشتيازيكؤى تةواوى خة -7
. بةزشتسيَ زيرةى خةزجيةكاُ ( ومياز بووة57,5كة ) 2229%( شياتس بووة لةخةزجيةكاٌى ضاىل 121425)

%( ، دواتس 16462رةكةى )ةزيَت ك%(  ، دواتس ثازيصطاى ضميىاٌى دي72471َرةكةى )زيَ سلةثازيصطاى ِةلري بووة كة
 %( بووة  لةكؤى تةواوى خةزجيةكاُ.12.69رةكةى )ت كةزيَثازيصطاى دِوك ديَ

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 بةخصيضداتاكاٌي ثازيَصطاي دِوك تةٌّا كسيَ ي بةخصساو دةطسيَتة خؤ، بة بيَ  (1)
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 و ضاهَثازيَصطا ثيَيبةييةكاُ ذوازةي يةكة طةشتياز زيَرةو (1خصتةي ذوازة )

 پارێزگا
 (2102كۆ )

 (2112كۆ )
 رێژه ژماره

 116 34.0 209 دهۆك

 106 25.1 154 سلێمانی

 93 40.9 251 ولێر هه

 315 100.0 614 رێم هه

 
 

 و ضاهَثازيَصطا ثيَيبةييةكاُ ( ذوازةي يةكة طةشتياز1ذوازة ) وةييَش

 
 
 

 وضاهَ وِةزيَيثازيَصطا بةثيَي  ييةكاُجؤزي يةكةطةشتياز و( ذوازة2خصتةي ذوازة )

 كۆ شتیاری لگای گه كۆمه  موتێل یان شوقه ئوتێل پارێزگا

 209 3 85 121 دهۆك

 154 22 42 90 سلێمانی

 251 16 66 169 ولێر هه

 614 41 193 380 (2102رێم ) هه

 315 24 77 214 (2112رێم ) هه
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 زووثيَوي يةكة طةشتيازييةكاُ 

 

بةشى ئاوازى باشزطاٌى-دةضتةى ئاوازى ِةزيَىى كوزدضتاُ    8 

 

 وضاهَ و ثازيَصطا جؤز ثيَيبة ييةكاُ( ذوازةي يةكةطةشتياز2شيَوةي ذوازة )

 

 

 2212-2229ىبؤضالَو ثازيَصطا  خاوةٌدازيةتي بيٍا و كازطيَسيثيَي بة ييةكاُ( ذوازةي يةكة طةشتياز3خصتةي ذوازة )

 پارێزگا
 تیكارگێرینداریوخاوه تیبینانداریوخاوه

 الوتێكو تتایبو گشتی الوتێكو تتایبو گشتی

 - 208 1 1 204 4 دهۆك

 2 151 1 - 151 3 سلێمانی

 - 250 1 2 248 - ولێر هه

 2 609 3 3 603 7 (2012رێم ) هه

 5 306 4 7 290 18 (2112رێم ) هه

 

 2212-2229ى بؤ ضالَثمةي ثؤلني و ثازيَصطا  ثيَيبة ييةكاُ( ذوازةي يةكة طةشتياز4خصتةي ذوازة )

 یپۆلینپلو
 پارێزگا

 (2112رێم)ىو (2102)رێمىو ولێرىو سلێمانی دىۆك

 3 7 4 2 1 ستێرهپێنجئو

 28 42 21 8 13 ستێرهچوارئو

 57 92 37 28 27 ستێرهسێئو

 55 136 66 31 39 ستێرهدووئو

 63 156 74 37 45 ستێرهكئویو

 109 181 49 48 84 میللی

 315 614 251 154 209 كۆ

  

 

 -

 100

 200

 300

 400

 500

 600

 700

 (2112)هه رێم  (2102)هه رێم  هه ولێر سلێمانی دهۆك

 ئوتێل
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 زووثيَوي يةكة طةشتيازييةكاُ 

 

بةشى ئاوازى باشزطاٌى-دةضتةى ئاوازى ِةزيَىى كوزدضتاُ    9 

 

 2212-2229ى بؤضالَثمةي ثؤلني و ثازيَصطا ثيَي بة  ييةكاُطةشتياز( ذوازةي يةكة 3شيَوةي ذوازة )

 
  

 

 2212-2229ى بؤ ضالَ بازي ياضايي و ثازيَصطا ثيَيبة  ييةكاُ( ذوازةي يةكةطةشتياز5خصتةي ذوازة )

 پارێزگا

 باری یاسایی

 رتی گشتی كه

 ن كرتی تایبه

 كۆ
 س كه  تاكه

كۆمپانیای 
 شداربوان به

كۆمپانیای 
 هاوكاری

كۆمپانیای 
تی  رپرسایه به

 سنوردار

 209 - 1 1 205 2 دىۆك

 154 3 - - 150 1 سلێمانی

 251 4 - 37 210 - ولێرىو

 614 7 1 38 565 3 (2102رێم)ىو

 315 2 6 9 290 8 (2112رێم)ىو
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 زووثيَوي يةكة طةشتيازييةكاُ 

 

بةشى ئاوازى باشزطاٌى-دةضتةى ئاوازى ِةزيَىى كوزدضتاُ    10 

 

 وضاهَثازيَصطا ثيَيبةييةكاُ مةكاٌي تايبةت بة يةكة طةضتيازئوتؤوبي( ذوازةي  6خصتةي ذوازة )

 كۆ هیتر پاس پارێزگا

 6 4 2 دهۆك

 31 27 6 سلێمانی

 79 49 30 ولێرىو

 116 80 38 (2102رێم)ىو

 80 69 11 (2112رێم)ىو

 

 

طةه كسيَ ي بيٍا و كةه و ثةه و ثازيَصطا لة خاوةٌدازيةتي ثيَيبة ييةكاُتيازش( ذوازةي  يةكة طة7خصتةي ذوازة )
 و ضاهَ بيٍاخةوميٍَدزاو بؤ 

 پارێزگا
تێكرای كرێ ی  تی بینا نداریه خاوه

 * )بینا(  ملێندراه خه

 ل ل و په تی كه نداریه خاوه

 كرێ مولك كرێ مولك

 38 171 دهۆك
 

195 14 

 4 150 82,839 100 54 سلێمانی

 33 218 520,421 157 94 ولێر هه

 51 563 343,853 295 319 (2102رێم)ىو

 156 159 (2112)رێمىو
 

280 35 

 ( ثازيَصطاي ِةوليَس وضميَىاٌي دةطسيَتةوة2212تيَكساي كسيَ ي خةوميٍَدزاو بؤ ِةزيَي ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 زووثيَوي يةكة طةشتيازييةكاُ 

 

بةشى ئاوازى باشزطاٌى-دةضتةى ئاوازى ِةزيَىى كوزدضتاُ    11 

 

 و ضاهَثازيَصطا و خاوةٌدازيةتي بيٍاثيَي بة  ييةكاُ( ذوازةي  يةكة طةشتياز4شيَوةي ذوازة )

 

 

 وضاهَكةه و ثةه و ثازيَصطاخاوةٌدازيةتى  ثيَيبة ييةكاُتيازش( ذوازةي  يةكةطة5ذوازة ) شيَوةي
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 زووثيَوي يةكة طةشتيازييةكاُ 

 

بةشى ئاوازى باشزطاٌى-دةضتةى ئاوازى ِةزيَىى كوزدضتاُ    12 

 

 بؤ ئوتيَن خصوةت طوشازي ثيَصكةشكساو و ثازيَصطا ثيَيبةييةكاُ ذوازةي يةكةطةشتياززيَرةو ( 8خصتةي ذوازة )

 ت گوزاری جۆری خزمه

 پارێزگا

 رێم هه ولێر هه سلێمانی دهۆك

  رێژه  ژماره  رێژه  ژماره  رێژه  ژماره  رێژه  ژماره

 خواردن
 42.4 161 67.5 114 32.2 29 14.9 18 لێ به

 57.6 219 32.5 55 67.8 61 85.1 103 خێر نه

 ی كحولی وه خواردنه
 7.9 30 11.8 20 7.8 7 2.5 3 لێ به

 92.1 350 88.2 149 92.2 83 97.5 118 خێر نه

 جل شوشتن و ئوتی
 36.3 138 52.1 88 28.9 26 19.8 24 لێ به

 63.7 242 47.9 81 71.1 64 80.2 97 خێر نه

 كردن  له مه
 5.3 20 9.5 16 2.2 2 1.7 2 لێ به

 94.7 360 90.5 153 97.8 88 98.3 119 خێر نه

 كان هۆلی بۆنه
 20.8 79 37.9 64 11.1 10 4.1 5 لێ به

 79.2 301 62.1 105 88.9 80 95.9 116 خێر نه

 شت و گوزار گه
 5.8 22 10.7 18 3.3 3 0.8 1 لێ به

 94.2 358 89.3 151 96.7 87 99.2 120 خێر نه

 ستانی ئۆتۆمبێل پانی وه گۆره
 27.1 103 34.9 59 16.7 15 24.0 29 لێ به

 72.9 277 65.1 110 83.3 75 76.0 92 خێر نه

 بانك
 8.2 31 16.0 27 4.4 4 - - لێ به

 91.8 349 84.0 142 95.6 86 100.0 121 خێر نه

 هیتر
 44.5 169 89.3 151 4.4 4 11.6 14 لێ به

 55.5 211 10.7 18 95.6 86 88.4 107 خێر نه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 زووثيَوي يةكة طةشتيازييةكاُ 

 

بةشى ئاوازى باشزطاٌى-دةضتةى ئاوازى ِةزيَىى كوزدضتاُ    13 

 

 بؤ وؤتيَن ثازيَصطا و ثيَصكةشكساو طوشازي خصوةت بةثيَي يةكةطةشتيازييةكاُ ذوازةيزيَرةو ( 9) ذوازة خصتةي

 ت گوزاری جۆری خزمه

 پارێزگا

 رێم هه ولێر هه سلێمانی دهۆك

  رێژه  ژماره  رێژه  ژماره  رێژه  ژماره  رێژه  ژماره

 خواردن
 1.1 8 1..1 8 - - - - لێ به

 88.8 188 8..8 88 111.1 .1 111.1 88 خێر نه

 ی كحولی هو خواردنه
 1.8 1 1.8 1 - - - - لێ به

 88.8 .18 88.8 58 111.1 .1 111.1 88 خێر نه

 ئوتىو جل شوشتن 
 11.8 2. ..18 11 11.8 8 8.1 8 لێ به

 88.1 1.1 81.8 85 88.1 .2 81.5 .. خێر نه

 كردن  له مه
 1.8 1 1.8 1 - - - - لێ به

 88.8 .18 88.8 58 111.1 .1 111.1 88 خێر نه

 كان هۆلی بۆنه
 1.. 1 1.8 1 1.. 2 - - لێ به

 8..8 188 88.8 58 8..8 28 111.1 88 خێر نه

 وزارشت و گ گه
 1.5 2 1.8 2 - - - - لێ به

 88.1 181 88.8 52 111.1 .1 111.1 88 خێر نه

 ستانی ئۆتۆمبێل وه پانی گۆره
 ..1. 11 ..1. 11 8.8 1 8.8. .. لێ به

 8.2. 182 8.8. .8 81.8 28 1.1. 52 خێر نه

 بانك
 1.8 1 1.8 1 - - - - ێل به

 88.8 .18 88.8 58 111.1 .1 111.1 88 خێر نه

 هیتر
 28.8 .. .... 18 - - 21.1 8. لێ به

 51.1 115 2... 18 111.1 .1 58.8 85 خێر نه

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 زووثيَوي يةكة طةشتيازييةكاُ 

 

بةشى ئاوازى باشزطاٌى-دةضتةى ئاوازى ِةزيَىى كوزدضتاُ    14 

 

 ثازيَصطا و ثيَصكةشكساو طوشازي خصوةت بةثيَي يةكةطةشتيازييةكاُى ذوازةزيَرةو ( 12) ذوازة خصتةي

 بؤ كؤوةلطةي طةشتيازي

 ت گوزاری جۆری خزمه

 پارێزگا

 رێم هه ولێر هه سلێمانی دهۆك

  رێژه  ژماره  رێژه  ژماره  رێژه  ژماره  رێژه  ژماره

 خواردن
 7.3 3 6.3 1 9.1 2 - - لێ به

 92.7 38 93.8 15 90.9 20 100.0 3 خێر نه

 ی كحولی وه خواردنه
 4.9 2 - - 9.1 2 - - لێ به

 95.1 39 100.0 16 90.9 20 100.0 3 خێر نه

ئوتی  جل شوشتن و
  وه كردنه

 9.8 4 6.3 1 9.1 2 33.3 1 لێ به

 90.2 37 93.8 15 90.9 20 66.7 2 خێر نه

 نكرد  له مه
 4.9 2 - - 9.1 2 - - لێ به

 95.1 39 100.0 16 90.9 20 100.0 3 خێر نه

 كان هۆلی بۆنه
 9.8 4 12.5 2 9.1 2 - - لێ به

 90.2 37 87.5 14 90.9 20 100.0 3 خێر نه

 زارشت و گو گه
 14.6 6 37.5 6 - - - - لێ به

 85.4 35 62.5 10 100.0 22 100.0 3 خێر نه

 ستانی ئۆتۆمبێل وهپانی  گۆره
 51.2 21 62.5 10 36.4 8 100.0 3 لێ به

 48.8 20 37.5 6 63.6 14 - - خێر نه

 بانك
 7.3 3 6.3 1 9.1 2 - - لێ به

 92.7 38 93.8 15 90.9 20 100.0 3 خێر نه

 هیتر
 41.5 17 75.0 12 9.1 2 100.0 3 لێ به

 58.5 24 25.0 4 90.9 20 - - خێر نه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 زووثيَوي يةكة طةشتيازييةكاُ 

 

بةشى ئاوازى باشزطاٌى-دةضتةى ئاوازى ِةزيَىى كوزدضتاُ    15 

 

 لةثيَصكةشكساو طوشازي خصوةتجؤزى  بةثيَي يةكةطةشتيازييةكاُ ذوازةيكؤى طصتى زيَرةو ( 11) ذوازة خصتةي
 ِةزيَي وثازيَصطا

 ت گوزاری جۆری خزمه

 پارێزگا

 رێم هه ولێر هه سلێمانی دهۆك

  رێژه  ژماره  رێژه  ژماره  رێژه  ژماره  رێژه  ژماره

 خواردن
 28.0 172 49.0 123 20.1 31 8.6 18 لێ به

 72.0 442 51.0 128 79.9 123 91.4 191 خێر نه

 ی كحولی وه هخواردن
 5.4 33 8.4 21 5.8 9 1.4 3 لێ به

 94.6 581 91.6 230 94.2 145 98.6 206 خێر نه

 تن و ئوتیجل شوش
 26.9 165 39.4 99 21.4 33 15.8 33 لێ به

 73.1 449 60.6 152 78.6 121 84.2 176 خێر نه

 كردن  له مه
 3.7 23 6.8 17 2.6 4 1.0 2 لێ به

 96.3 591 93.2 234 97.4 150 99.0 207 خێر نه

 كان ۆنههۆلی ب
 14.2 87 26.7 67 9.7 15 2.4 5 لێ به

 85.8 527 73.3 184 90.3 139 97.6 204 خێر نه

 و گوزارشت  گه
 5.0 31 10.8 27 1.9 3 0.5 1 لێ به

 95.0 583 89.2 224 98.1 151 99.5 208 خێر نه

 ستانی ئۆتۆمبێل انی وهپ گۆره
 26.7 164 33.1 83 17.5 27 25.8 54 لێ به

 73.3 450 66.9 168 82.5 127 74.2 155 خێر نه

 بانك
 5.7 35 11.6 29 3.9 6 - - لێ هب

 94.3 579 88.4 222 96.1 148 100.0 209 خێر نه

 هیتر
 42.8 263 84.1 211 3.9 6 22.0 46 لێ هب

 57.2 351 15.9 40 96.1 148 78.0 163 خێر نه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 زووثيَوي يةكة طةشتيازييةكاُ 

 

بةشى ئاوازى باشزطاٌى-دةضتةى ئاوازى ِةزيَىى كوزدضتاُ    16 

 

 2212 -2229ىلَضاِةزيَي بؤضةزئاضتى لة ييةكاُيةكةطةشتيازخصوةتي ثيَصكةشكساو لةزيَرةو ذوازةى جؤزى ( 12خصتةي ذوازة )     

 ت گوزاری جۆری خزمه
 2112رێم  هه 2102رێم  هه

  رێژه  ژماره  رێژه  ژماره

 خواردن
 23.2 73 28.0 172 لێ به

 76.8 242 72.0 442 خێر نه

 ی كحولی وه خواردنه
 14.6 46 5.4 33 لێ به

 85.4 269 94.6 581 خێر نه

 جل شوشتن و ئوتی
 27.9 88 26.9 165 لێ به

 72.1 227 73.1 449 خێر نه

 كردن  له مه
 5.7 18 3.7 23 لێ به

 94.3 297 96.3 591 خێر نه

 كان هۆلی بۆنه
 12.1 38 14.2 87 لێ به

 87.9 277 85.8 527 خێر نه

 شت و گوزار گه
 8.9 28 5.0 31 لێ به

 91.1 287 95.0 583 خێر نه

 ستانی ئۆتۆمبێل پانی وه گۆره
 35.6 112 26.7 164 لێ به

 64.4 203 73.3 450 خێر نه

 بانك
 7.3 23 5.7 35 لێ به

 92.7 292 94.3 579 خێر نه

 هیتر
 15.6 49 42.8 263 لێ به

 84.4 266 57.2 351 خێر نه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 زووثيَوي يةكة طةشتيازييةكاُ 

 

بةشى ئاوازى باشزطاٌى-دةضتةى ئاوازى ِةزيَىى كوزدضتاُ    17 

 

 2212 -2229 ضالَيِةزيَي بؤلة ييةكاُخصوةتي ثيَصكةط كساو لة يةكة طةشتياز جؤزى( 6شيَوةي ذوازة )
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 زووثيَوي يةكة طةشتيازييةكاُ 

 

بةشى ئاوازى باشزطاٌى-دةضتةى ئاوازى ِةزيَىى كوزدضتاُ    18 

 

 و ضاهَثؤلني و ثازيَصطا لةيةكة طةشتيازييةكاُ بةثيَي ثمةي  ذوازةي ذووز، تةخت، شوقة و خاٌوو( 13خصتةي ذوازة )

 كان ژوره پارێزگا

 شتیاری لگای گه ی پۆلین / كۆمه پله  ی پۆلین / موتێل یان شوقه پله ی پۆلین / ئوتێل پله

پێنج 
  ستێره ئه

جوار 
  ستێره ئه

سێ 
  ستێره ئه

دوو 
  ستێره ئه

ك  یه
  ستێره ئه

 میللی
پێنج 

  ستێره ئه
جوار 

  ستێره ئه
سێ 

  ستێره ئه
دوو 

  ستێره ئه
ك  یه

  ستێره ئه
 میللی

پێنج 
  ستێره ئه

جوار 
  ستێره ئه

سێ 
  ستێره ئه

دوو 
  ستێره ئه

ك  یه
  ستێره ئه

 میللی

 دهۆك

 - - - - - - 14 1 11 6 1 - 32 22 25 18 33 6 كانی تر ژوره

 5 3 2 5 - - 209 27 264 544 48 - 536 318 404 435 319 96 ژوری بۆ مێوان

 65 44 - 120 - - 764 164 766 1,563 167 - 1,655 621 908 1,306 747 183 خت بۆ مێوان ته

 - - - - - - 135 16 153 269 22 - 6 1 3 - 43 - بینا  یان خانوو له  شوقه

 سلێمانی

 - 6 14 23 11 5 - 41 33 20 4 - 83 28 50 91 20 8 كانی تر ژوره

 - 12 - - - 100 - - - - - - 862 271 344 743 154 95 ژوری بۆ مێوان

 - 16 - - - 188 - 71 - - 18 - 3,135 634 839 1,622 314 328 خت بۆ مێوان ته

 - 36 65 106 81 - - 199 198 102 6 - - - - - - - بینا  یان خانوو له  شوقه

 ولێر هه

 - 100 - 5 2 - 5 24 13 8 3 - 29 52 124 116 104 32 كانی تر ژوره

 - - - - - - 10 14 34 - - - 814 743 1,493 1,058 1,101 565 ژوری بۆ مێوان

 - - 45 - - - 30 216 24 - 56 - 1,411 1,863 3,298 2,275 2,318 813 خت بۆ مێوان ته

 71 41 61 116 54 - 81 424 251 133 26 - - 87 56 52 - - بینا  یان خانوو له  شوقه

رێم  هه
(2102) 

 - 106 14 28 13 5 19 66 57 34 8 - 144 102 199 225 157 46 كانی تر ژوره

 5 15 2 5 - 100 219 41 298 544 48 - 2,212 1,332 2,241 2,236 1,574 756 ژوری بۆ مێوان

 65 60 45 120 - 188 794 451 790 1,563 241 - 6,201 3,118 5,045 5,203 3,379 1,324 خت بۆ مێوان ته

 71 77 126 222 135 - 216 639 602 504 54 - 6 88 59 52 43 - بینا  یان خانوو له  شوقه

رێم  هه
(2112) 

 - - - - - - - - - - - - 138 70 64 119 115 41 كانی تر ژوره

 - - - - - - - - - - - - 1,330 696 778 1,191 814 343 ژوری بۆ مێوان

 - - - - - - 68 128 239 268 104 - 3,570 1,474 1,653 2,149 1,810 511 خت بۆ مێوان ته

 بینا  یان خانوو له  شوقه
 

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

 

 



 زووثيَوي يةكة طةشتيازييةكاُ 

 

بةشى ئاوازى باشزطاٌى-دةضتةى ئاوازى ِةزيَىى كوزدضتاُ    19 

 

 2212بؤضاىل زةطةشٌاوة و واٌط و ثازيَصطا  يَيثبة ى طةشتيازاُ لةيةكة طةشتيازييةكاُُ و شةواٌي واٌةوةاواٌذوازةي ويزيَرةو ( 14خصتةي ذوازة )

 پارێزگا كان مانگه

 كۆی گشتی بیانی ب عاره عیراقی

 ی میوان ژماره خت/رۆژ( )ته  وه وانی مانه شه ی میوان ژماره
  وه وانی مانه شه

 خت/رۆژ( )ته
 ی میوان ژماره

  وه وانی مانه شه
 خت/رۆژ( )ته

 ی میوان ژماره
  وه وانی مانه شه

 خت/رۆژ( )ته

  رێژه كۆ  رێژه كۆ  رێژه كۆ  رێژه كۆ  رێژه كۆ  رێژه كۆ  رێژه كۆ  رێژه كۆ

كانونی 
 م دووه

 11.1 30,573.0 15.7 17,754.0 19.0 6,045.0 20.9 2,100.0 1.5 171.0 3.1 97.0 10.5 24,357.0 15.5 15,557.0 دهۆك

 18.1 49,935.0 17.4 19,652.0 13.4 4,248.0 15.1 1,514.0 16.7 1,908.0 13.7 430.0 18.8 43,779.0 17.7 17,762.0 سلێمانی

 70.8 195,159.0 67.0 75,808.0 67.6 21,457.0 64.0 6,437.0 81.9 9,376.0 83.2 2,606.0 70.7 164,326.0 66.7 66,765.0 ولێر هه

 شوبات

 11.7 33,253.0 12.9 13,614.0 22.3 6,402.0 22.9 2,091.0 1.8 198.0 2.5 72.0 10.9 26,653.0 12.2 11,451.0 دهۆك

 17.1 48,401.0 18.4 19,483.0 13.4 3,845.0 16.7 1,529.0 17.4 1,918.0 18.7 539.0 17.5 42,638.0 18.6 17,415.0 سلێمانی

 71.2 201,588.0 68.7 72,743.0 64.3 18,449.0 60.4 5,517.0 80.8 8,931.0 78.8 2,272.0 71.5 174,208.0 69.2 64,954.0 ولێر هه

 ئازار

 18.3 78,407.0 15.2 25,280.0 20.0 8,375.0 18.9 2,535.0 2.2 297.0 3.5 125.0 18.7 69,735.0 15.1 22,620.0 دهۆك

 17.9 76,607.0 18.8 31,192.0 15.7 6,563.0 18.0 2,404.0 15.1 2,047.0 14.2 511.0 18.2 67,997.0 18.9 28,277.0 سلێمانی

 63.8 273,345.0 66.0 109,866.0 64.3 26,963.0 63.1 8,446.0 82.7 11,182.0 82.3 2,959.0 63.1 235,200.0 65.9 98,461.0 ولێر هه

 نیسان

 14.3 51,901.0 13.7 20,459.0 21.7 7,622.0 20.1 2,319.0 3.5 446.0 6.3 221.0 13.9 43,833.0 13.3 17,919.0 دهۆك

 19.5 70,836.0 19.7 29,389.0 18.0 6,318.0 19.2 2,214.0 16.4 2,119.0 18.0 633.0 19.8 62,399.0 19.8 26,542.0 سلێمانی

 66.2 240,900.0 66.6 99,481.0 60.3 21,195.0 60.7 6,998.0 80.1 10,322.0 75.7 2,657.0 66.3 209,383.0 66.9 89,826.0 ولێر هه

 ئایار

 11.4 58,768.0 11.3 18,830.0 16.2 5,842.0 17.2 2,159.0 3.1 429.0 6.3 235.0 11.2 52,497.0 10.9 16,436.0 دهۆك

 14.4 74,463.0 24.3 40,577.0 18.5 6,673.0 17.7 2,226.0 15.4 2,103.0 17.3 648.0 14.0 65,687.0 25.0 37,703.0 سلێمانی

 74.3 384,427.0 64.4 107,534.0 65.4 23,612.0 65.1 8,169.0 81.5 11,160.0 76.5 2,867.0 74.7 349,655.0 64.1 96,498.0 ولێر هه

 یران حوزه

 18.4 94,760.0 15.3 31,034.0 13.4 5,511.0 14.4 2,039.0 1.1 163.0 2.0 86.0 19.4 89,086.0 15.7 28,909.0 دهۆك

 16.1 83,159.0 17.5 35,527.0 15.7 6,458.0 16.4 2,312.0 15.1 2,228.0 17.6 747.0 16.2 74,473.0 17.6 32,468.0 سلێمانی

 65.5 337,519.0 67.2 136,465.0 71.0 29,248.0 69.2 9,780.0 83.8 12,347.0 80.4 3,409.0 64.4 295,924.0 66.8 123,276.0 ولێر هه

 موز ته

 20.2 117,583.0 16.2 38,722.0 11.5 4,891.0 10.9 1,565.0 1.4 233.0 2.3 100.0 21.5 112,459.0 16.9 37,057.0 دهۆك

 16.0 93,265.0 16.7 39,882.0 17.3 7,345.0 16.1 2,304.0 14.0 2,303.0 15.3 673.0 16.0 83,617.0 16.8 36,905.0 سلێمانی

 63.8 372,165.0 67.0 159,917.0 71.2 30,212.0 73.0 10,482.0 84.5 13,865.0 82.4 3,614.0 62.6 328,088.0 66.3 145,821.0 ولێر هه



 زووثيَوي يةكة طةشتيازييةكاُ 

 

بةشى ئاوازى باشزطاٌى-دةضتةى ئاوازى ِةزيَىى كوزدضتاُ    20 

 

 2212بةثيَي زةطةشٌاوة و واٌط و ثازيَصطا بؤضاىل  ى طةشتيازاُ لةيةكة طةشتيازييةكاُيواٌاُ و شةواٌي واٌةوة( زيَرةو ذوازةي و14تةواوكةزى خصتةي ذوازة )

 

 

 پارێزگا كان مانگه

 كۆی گشتی بیانی ب عاره عیراقی

 ی میوان ژماره
  وه وانی مانه شه

 خت/رۆژ( )ته
 ی میوان ژماره

  وه وانی مانه شه
 خت/رۆژ( )ته

 ی میوان ژماره
  وه وانی مانه شه

 خت/رۆژ( )ته
 ی میوان ژماره

  وه مانهوانی  شه
 خت/رۆژ( )ته

  رێژه كۆ  رێژه كۆ  رێژه كۆ  رێژه كۆ  رێژه كۆ  رێژه كۆ  رێژه كۆ  رێژه كۆ

 ئاب

 19.3 118,806.0 14.2 34,564.0 13.1 5,401.0 11.8 1,587.0 4.7 751.0 6.5 260.0 20.2 112,654.0 14.5 32,717.0 دهۆك

 15.7 96,424.0 16.4 40,007.0 14.8 6,141.0 15.4 2,066.0 13.7 2,178.0 17.2 690.0 15.8 88,105.0 16.5 37,251.0 سلێمانی

 65.0 399,381.0 69.4 168,843.0 72.1 29,817.0 72.8 9,753.0 81.6 12,954.0 76.3 3,061.0 64.0 356,610.0 69.0 156,029.0 ولێر هه

 یلول ئه

 16.3 100,424.0 14.2 33,410.0 15.8 6,811.0 15.4 2,221.0 6.1 1,000.0 7.1 319.0 16.6 92,613.0 14.3 30,870.0 دهۆك

 25.2 155,558.0 15.9 37,396.0 14.7 6,358.0 14.2 2,043.0 17.0 2,784.0 16.8 757.0 26.3 146,416.0 16.0 34,596.0 سلێمانی

 58.5 360,737.0 69.9 164,738.0 69.5 30,012.0 70.4 10,151.0 76.9 12,575.0 76.1 3,426.0 57.1 318,150.0 69.8 151,161.0 ولێر هه

تشرینی 
 م كه یه

 16.5 74,296.0 14.4 26,900.0 17.5 6,861.0 19.1 2,409.0 14.9 2,527.0 17.5 770.0 16.5 64,908.0 14.0 23,721.0 دهۆك

 18.5 83,031.0 17.1 31,894.0 15.3 6,002.0 16.2 2,037.0 17.4 2,951.0 16.2 713.0 18.8 74,078.0 17.2 29,144.0 سلێمانی

 65.0 292,373.0 68.5 127,744.0 67.1 26,262.0 64.7 8,147.0 67.8 11,526.0 66.3 2,913.0 64.7 254,585.0 68.8 116,684.0 ولێر هه

تشرینی 
 م دووه

 16.4 57,631.0 13.9 19,517.0 25.4 10,025.0 23.6 2,863.0 25.0 4,578.0 30.1 1,451.0 14.6 43,028.0 12.3 15,203.0 دهۆك

 19.0 66,952.0 19.4 27,191.0 14.8 5,852.0 16.0 1,931.0 15.8 2,901.0 16.6 801.0 19.8 58,199.0 19.8 24,459.0 سلێمانی

 64.6 227,240.0 66.8 93,811.0 59.8 23,597.0 60.4 7,312.0 59.2 10,831.0 53.2 2,562.0 65.6 192,812.0 67.9 83,937.0 ولێر هه

كانونی 
 كیم یه

 13.7 48,044.0 11.7 16,648.0 23.5 9,712.0 22.5 3,157.0 26.4 4,999.0 24.8 1,195.0 11.5 33,333.0 10.0 12,296.0 دهۆك

 18.6 65,129.0 18.8 26,808.0 13.0 5,369.0 13.5 1,893.0 15.6 2,961.0 15.3 739.0 19.6 56,799.0 19.6 24,176.0 سلێمانی

 67.7 237,300.0 69.5 98,891.0 63.5 26,215.0 64.0 8,985.0 58.0 10,978.0 59.9 2,889.0 68.9 200,107.0 70.5 87,017.0 ولێر هه

كۆی 
 گشتی

 16.2 864,446.0 14.2 296,732.0 18.1 83,498.0 17.8 27,045.0 8.8 15,792.0 10.3 4,931.0 16.3 765,156.0 14.0 264,756.0 دهۆك

 18.0 963,760.0 18.1 378,998.0 15.4 71,172.0 16.1 24,473.0 15.8 28,401.0 16.4 7,881.0 18.4 864,187.0 18.3 346,698.0 سلێمانی

 65.8 3,522,134.0 67.7 1,415,841.0 66.5 307,039.0 66.0 100,177.0 75.5 136,047.0 73.3 35,235.0 65.4 3,079,048.0 67.7 1,280,429.0 ولێر هه



 زووثيَوي يةكة طةشتيازييةكاُ 

 

بةشى ئاوازى باشزطاٌى-دةضتةى ئاوازى ِةزيَىى كوزدضتاُ    21 

 

 2212بؤضاىل زةطةشٌاوة و ثازيَصطا  ةكاُ ويثيَي جؤزى يةكة طةشتيازيبة ى طةشتيازاُُ و شةواٌي واٌةوةاواٌزةي ويذوا زيَرةو( 15خصتةي ذوازة )

جوری 
ی  كه یه
 شتیاری گه

 پارێزگا

 كۆ بیانی ب عاره عیراقی

 ی میوان ژماره
  وه وانی مانه شه

 خت/رۆژ( )ته
 ی میوان ژماره

  وه وانی مانه شه
 خت/رۆژ( )ته

 ی میوان ژماره
  وه وانی مانه شه

 خت/رۆژ( )ته
 ی میوان ژماره

  وه وانی مانه شه
 خت/رۆژ( )ته

  رێژه كۆ  رێژه كۆ  رێژه كۆ  رێژه كۆ  رێژه كۆ  رێژه كۆ  رێژه كۆ  رێژه كۆ

 ئوتێل

 12.1 181,111 11.8 11.,1.8 ..18 88,8.8 15.5 1,882. 8.8 2..,11 8.8 2,882 12.1 812,..1 11.8 188,8.8 دهۆك

 1.8. .8.,811 1.8. 215,882 15.1 1.2,.8 15.1 18,821 1..1 18,188 15.8 .1.,5 8... 185,.1. 1.8. 81,8.1. سلێمانی

 58.1 122,111,. ...5 1,115,888 58.2 ..12,8. 8..5 82,882 8.1. 111,888 1.1. 888,.. ..51 188,8.8,. 1..5 818,111 ولێر هه

 111.1 .1.,28.,2 111.1 ..1,812,8 111.1 285,8.8 111.1 85.,1.1 111.1 11.,..1 111.1 2..,.2 111.1 .82,51.,2 111.1 1,281,812 رێم هه

موتێل یان 
  شوقه

 2.8. 88.,218 8... 2..,118 22.1 5,128. 21.8 5,115 11.5 1,811 1.1. .1,21 ..2. 1..,.8. 5... 111,8.1 دهۆك

 8.. 118,815 ... 21,115 11.2 8,118 8.2 1,588 2... 11,582 5.1 111 ... 111,.8 ... .21,.2 سلێمانی

 ..58 818,518 58.8 851,.22 ..85 .11,81 ..51 .8.,.1 51.1 2,882. 2.5. 1,855 ..58 811,881 ..1. .218,11 ولێر هه

 111.1 1..,1,222 111.1 28.,1.5 111.1 8,888. 111.1 1,115. 111.1 28,1.5 111.1 5,511 111.1 18,888.,1 111.1 118,518 رێم هه

لگای  كومه
 شتیاری گه

 ..1. 85,115 5.. 18.,. 8.8 1,188 1.8 285 ..1 8. - 1 8... .81,88 8.8 11.,8 دهۆك

 18.8 .12,18 .... 588,.. ..2. 8,881 11.1 888,. ..15 21.,. 22.1 28.,1 11.5 ..21,8 8.8. 2,1.5. سلێمانی

 51.2 1.8,181 ..58 55,285 1.1. 18,251 ..81 .1,11 82.1 11,118 55.5 1.1,. 5..5 118,515 58.1 88,882 ولێر هه

 111.1 8,2.1.. 111.1 111,811 111.1 8,8.8. 111.1 282,. 111.1 12,251 111.1 11.,2 111.1 28,188. 111.1 158,.8 رێم هه

كۆی 
 گشتی

 ..15 851,115 ..11 .2.,85. 18.1 82,188 8..1 118,.. 8.8 .8.,18 11.2 1,821 15.2 58,185. 11.1 55,118. دهۆك

 18.1 51.,852 18.1 2.8,888 18.1 ..1,1. 15.1 1,1.2. 18.8 8,111. 15.1 881,. 18.1 .851,18 18.2 215,511 سلێمانی

 58.8 121,..2,8 ...5 1,118,811 55.8 128,.21 55.1 ..111,1 8.8. .125,11 2.2. 28.,28 58.1 2,1.8,118 5..5 81,1.8.,1 ولێر هه

 111.1 8,281,211 111.1 181,8.1,. 111.1 18.,151 111.1 181,588 111.1 11.,181 111.1 .18,11 111.1 18,281.,1 111.1 1,882,181 رێم هه

 

 

 



 زووثيَوي يةكة طةشتيازييةكاُ 

 

بةشى ئاوازى باشزطاٌى-دةضتةى ئاوازى ِةزيَىى كوزدضتاُ    22 

 

 2212ى بؤضالَزةطةشٌاوة  لةضةز ئاضتى ثازيصطاو ِةزيَي و  ى طةشتيازاُُ و شةواٌي واٌةوةاواٌ( زيَرةو ذوازةي وي16خصتةي ذوازة )

 پارێزگا

 كۆی گشتی بیانی ب عاره عیراقی

 ی میوان ژماره خت/رۆژ( )ته  وه وانی مانه شه ی میوان ژماره خت/رۆژ( )ته  وه مانهوانی  شه ی میوان ژماره
  وه وانی مانه شه

 خت/رۆژ( )ته
 ی میوان ژماره

  وه وانی مانه شه
 خت/رۆژ( )ته

  رێژه كۆ  رێژه كۆ  رێژه كۆ  رێژه كۆ  رێژه كۆ  رێژه كۆ  رێژه كۆ  رێژه كۆ

 16.2 864,446 14.2 296,732 18.1 83,498 17.8 27,045 8.8 15,792 10.3 4,931 16.3 765,156 14.0 264,756 دهۆك

 18.0 963,760 18.1 378,998 15.4 71,172 16.1 24,473 15.8 28,401 16.4 7,881 18.4 864,187 18.3 346,698 سلێمانی

 65.8 3,522,134 67.7 1,415,841 66.5 307,039 66.0 100,177 75.5 136,047 73.3 35,235 65.4 3,079,048 67.7 1,280,429 ولێر هه

 100.0 5,350,340 100.0 2,091,571 100.0 461,709 100.0 151,695 100.0 180,240 100.0 48,047 100.0 4,708,391 100.0 1,891,883 رێم هه

 

 2229-2212ى زةطةشٌاوة لةضةزئاضتى ِةزيَي بؤ ضالَ ثيَيبة ى طةشتيازاُ ُ و شةواٌي واٌةوةاواٌذوازةي وي زيَرةو(17خصتةي ذوازة )

 پارێزگا

 كۆی گشتی بیانی ب عاره عیراقی

 ی میوان ژماره خت/رۆژ( )ته  وه وانی مانه شه ی میوان ژماره
  وه وانی مانه شه

 خت/رۆژ( )ته
 ی میوان ژماره

  وه وانی مانه شه
 خت/رۆژ( )ته

 خت/رۆژ( )ته  وه وانی مانه شه ی میوان ژماره

  رێژه كۆ  رێژه كۆ  رێژه كۆ  رێژه كۆ  رێژه كۆ  رێژه كۆ  رێژه كۆ  رێژه كۆ

رێم  هه
(2102) 

1,891,883.0 90.5 4,708,391.0 88.0 48,047.0 2.3 180,240.0 3.4 151,695.0 7.3 461,709.0 8.6 2,091,571.0 100.0 5,350,340.0 100.0 

رێم  هه
(2112) 

811,427.0 83.9 1,597,143.0 84.6 48,387.0 5.0 104,357.0 5.5 107,235.0 11.1 187,417.0 9.9 967,049.0 100.0 1,888,917.0 100.0 

 

 

 

 



 زووثيَوي يةكة طةشتيازييةكاُ 

 

بةشى ئاوازى باشزطاٌى-دةضتةى ئاوازى ِةزيَىى كوزدضتاُ    23 

 

 (2)  و ِةزيَي وضاهَ ثازيَصطالةضةزئاضتى دزاو ( ذوازةي كازوةٌداُ بة ثي يَ زةطةشٌاوة و زةطةش و بةِاي كسيَياُ و بةخصيين ثي18َخصتةي ذوازةي )

 ز گه ره كان جۆری كرێكاره پارێزگا
 بةخصيٍى ثيَدزاو خشراو كرێ به كۆتایی ساڵدا  ی كرێكاران له ژماره

 كۆ بیانی ب ره عه عراقی كۆ بیانی ب ره عه عراقی كۆ بیانی ب ره عه عراقی

 دهۆك

بێ كرێ   به  كرێكاران كه
 ن كه كارده

 111 - - 111 نێر
        

 - - - - مێ
        

كرێكاری 
 كرێ  به

 كان كارگێریه
 12.,1,1.2 - 182,851 12.,818 188 - . 181 نێر

    
 11.,118 - - 11.,118 18 - - 18 مێ

    
ت  خزمه

گوزاری 
 كار كردن به

 88,181.,1 8.1,... 81,8.1 1,128,211 1.2 .8 1. 215 نێر
    

 1.8,581 11,121. 11.,1. 182,111 .11 12 5 82 مێ
    

 2,111,1.2 182,881 88,1.1. 12.,.55,. 885 111 22 82. كۆ
    

 سلێمانی

بێ كرێ   به  كرێكاران كه
 ن كه كارده

 111 - - 111 نێر
        

 1 - - 1 مێ
        

كرێكاری 
 كرێ  به

 كان كارگێریه
 81.,.8 111,. 1,111 81.,88 251,.1,58 88,511 21,111 51.,1,888 .2. . . 18. نێر

 1,581 - - 1,581 115,181 11.,.. - 81.,88 18 2 - .1 مێ

ت  خزمه
گوزاری 

 كار كردن به

 1..,11. 121,8.1 851,. 51,111 1.8,.81,. 5.8,811 181,111 8.8,.11,. 818 185 11 218 نێر

 88,1.1 11.,18 11.,8 1..,21 11.,811 128,211 11.,1. 181,.28 118 28 8 58 مێ

 81.,.28 1..,.18 51.,12 185,811 858,.8,15 811,.88 28,211. 88.,.1,11 1,115 18. 85 88. كۆ

 ولێر هه

بێ كرێ   به  كرێكاران كه
 ن كه كارده

         15. 1 - 18. نێر

         1 - - 1 مێ

كرێكاری 
 كرێ  به

 كان كارگێریه
 51,181 1,1.1 821,. 85,181 .52,.8,81 1,815,8.1 818,111 ..2,858,1 518 51 11 811 نێر

 258,. 2.1 811 18.,5 811,..8 82,111 85,2.1 128,181 51 1 8 81 مێ

ت  خزمه
گوزاری 

 كار كردن به

 1.8,821 88.,.1 8,5.8 182,8.1 11,5.1,251 88,5.1.,1 1,281.. 8,111,251 1,818 222 185 1,185 نێر

 11,1.1 2,1.1 11.,1 11.,5 812,111 115,151 1.1,151 181,.25 122 88 18 88 مێ

 81,155. 15,588 11,518 858,... 85.,.18,18 2,818,111 11.,1,1.2 .58,88.,.1 8.8,. 188 8.. .8.,. كۆ

 



 زووثيَوي يةكة طةشتيازييةكاُ 

 

بةشى ئاوازى باشزطاٌى-دةضتةى ئاوازى ِةزيَىى كوزدضتاُ    24 

 

 (2) و ِةزيَي وضاهَ يَ زةطةشٌاوة و زةطةش و بةِاي كسيَياُ و بةخصيين ثيَدزاو لةضةزئاضتى ثازيَصطا( ذوازةي كازوةٌداُ بة ثي 18تةواوكةزى خصتةي ذوازةي )

 

 

 

 

 

 ثيَكّاتووة لة داتاكاٌي ِةوليَس و ضميَىاٌي جطة لة دِؤك. 2212( تيَبيين: داتاكاٌي بةشي )املصايا( بؤ ضالي 2)

 
 ز گه ره كان جۆری كرێكاره

 بةخصيٍى ثيَدزاو خشراو كرێ به كۆتایی ساڵدا  ی كرێكاران له ژماره

 كۆ بیانی ب ره عه عراقی كۆ بیانی ب ره عه عراقی كۆ بیانی ب ره عه عراقی

رێم  هه
(2102) 

بێ كرێ   به  كرێكاران كه
 ن كه كارده

         811 1 - 811 نێر

         . - - . مێ

كرێكاری 
 كرێ  به

 كان كارگێریه
 11.,182 2,1.1 2,821 11.,115 8,558,588 1,8.5,1.1 15,111. 5,285,8.8 1,118 58 88 8.2 نێر

 118,.1 2.1 811 11,888 881,.81 111,511 85,2.1 515,1.1 88 . 8 .8 مێ

ت  خزمه
گوزاری 

 كار كردن به

 2.5,181 112,818 28.,.1 18,111. 81,158.,18 11.,.1.,. 1,128,111 8..,11,881 885,. 815 1.. 1.1,. نێر

 58,811 1..,1. 5,111 1.1,.2 1,8.2,281 811,.5. 811,..1 581,.82 211 111 21 1.2 مێ

 .515,81 158,818 8,258. 118,558 5,528,821. 51.,8,185 1,8.1,5.1 18,881,881 1,881 52. .21 2,811 كۆ

رێم  هه
(2112) 

بێ كرێ   به  كرێكاران كه
 ن كه كارده

         51. 1 - .8. نێر

         . - - . مێ

كرێكاری 
 كرێ  به

 كان كارگێریه
 12,121 - - 12,121 .12,..5,. 51,2.1 15,111 .11,.88,. 851 .1 2 818 نێر

 .1,18 - - .18,. 811,... 8,888 18,111 .81,.8. 88 2 . 82 مێ

ت  خزمه
گوزاری 

 كار كردن به

 118,1.1 8,181 - 112,1.1 .2.,8,888 218,111 118,811 .8,8.1,82 12.,1 .8 18 1,888 نێر

 12,151 1,881 - 11,511 .55,.81 1.1,.8. 8,111 .1.,.58 11. 85 1 .18 مێ

 1..,1.8 5,811 - 158,8.1 221,.8,88 521,288 11.,118 22.,8,115 812,. .15 1. .51,. كۆ



 زووثيَوي يةكة طةشتيازييةكاُ 

 

بةشى ئاوازى باشزطاٌى-دةضتةى ئاوازى ِةزيَىى كوزدضتاُ    25 

 

 2229-2212ىبؤضالَ ديٍاز( 1222بة )وِةزيَي ثازيَصطا ثيَيو ييةكاُطةشتياز يةكةلةجؤزي داِات  زيَرةو(19خصتةي ذوازةي )

 شتیاری ی گه كه جۆری یه پارێزگا
 كرێ ی نوستن

كان  های فرۆشراوه به
 نرخی فرۆشتن( )به

 كۆی گشتی داهاتی تر

  رێژه كۆ  رێژه كۆ  رێژه كۆ  رێژه كۆ

 دهۆك

 48.3 8,249,511 92.1 150,868 100.0 819,750 45.2 7,278,893 ئوتێل

 44.6 7,613,375 7.9 13,000 - - 47.2 7,600,375  موتێل یان شوقه

 7.1 1,217,948 - - - - 7.6 1,217,948 شتیاری لگای گه كۆمه

 100.0 17,080,834 100.0 163,868 100.0 819,750 100.0 16,097,216 كۆ

 سلێمانی

 67.1 22,826,021 86.2 4,039,900 93.1 1,087,562 62.8 17,698,559 ئوتێل

 18.0 6,125,090 1.6 76,000 - - 21.5 6,049,090  موتێل یان شوقه

 14.9 5,066,342 12.2 571,000 6.9 80,500 15.7 4,414,842 شتیاری لگای گه ۆمهك

 100.0 34,017,453 100.0 4,686,900 100.0 1,168,062 100.0 28,162,491 كۆ

 ولێر هه

 73.9 149,680,494 86.3 2,749,092 94.8 8,073,415 72.8 138,857,987 ئوتێل

 12.1 24,534,968 3.3 105,100 5.2 444,552 12.6 23,985,316  موتێل یان شوقه

 13.9 28,238,750 10.4 332,000 - - 14.6 27,906,750 شتیاری لگای گه كۆمه

 100.0 202,454,212 100.0 3,186,192 100.0 8,517,967 100.0 190,750,053 كۆ

 (2102رێم ) هه

 71.3 180,756,026 86.3 6,939,860 95.4 10,995,747 69.7 163,835,439 ئوتێل

 15.1 38,273,433 2.4 194,100 3.9 444,552 16.0 37,634,781  موتێل یان شوقه

 13.6 34,523,040 11.2 903,000 0.7 80,500 14.3 33,539,540 شتیاری لگای گه ۆمهك

 100.0 253,552,499 100.0 8,036,960 100.0 11,520,799 100.0 235,009,760 كۆ

 (2112رێم ) هه

 77.3 68,502,646 91.2 5,359,323 99.6 7,381,144 73.6 54,442,503 ئوتێل

 17.6 15,564,887 7.5 440,860 0.3 20,000 20.4 15,104,027  موتێل یان شوقه

 5.1 4,516,712 1.3 74,000 0.2 13,200 6.0 4,429,512 شتیاری لگای گه كۆمه

 100.0 88,584,245 100.0 5,874,183 100.0 7,414,344 100.0 73,976,042 كۆ

 



 زووثيَوي يةكة طةشتيازييةكاُ 

 

بةشى ئاوازى باشزطاٌى-دةضتةى ئاوازى ِةزيَىى كوزدضتاُ    26 

 

 2229-2212ى ييةكاُ بؤضالَيةكةطةشتيازبةثيَي جؤزى ( داِات 7شيَوةي ذوازةي )
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 زووثيَوي يةكة طةشتيازييةكاُ 

 

بةشى ئاوازى باشزطاٌى-دةضتةى ئاوازى ِةزيَىى كوزدضتاُ    27 

 

 2212بؤضالَى( ديٍاز1222بة ) و ِةزيَيثازيَصطا ثيَيو كةه و ثةلي ِةلطرياو بة ىبةِاي كسِيَ و فسؤشتٍزيَرةو ( 22خصتةي ذوازة )

 ل ل و په كۆی كه پارێزگا
 نرخی كڕیندا  كڕین به م كه یهی  مباری ماوه عه

نرخی   فرۆشتن به
 فرۆشراودا

  مباری دوا ماوه عه

  ڕێژه كۆ  ڕێژه كۆ  ڕێژه كۆ  ڕێژه كۆ

 دهۆك

 29.4 45,000 48.4 396,350 44.2 125,000 41.5 95,000 خۆراك

 24.8 38,000 11.3 92,500 14.1 40,000 15.3 35,000  ره جگه

 6.4 9,750 6.7 54,750 2.1 6,000 9.6 22,000 ی گازی وه خواردنه

ی كحولی  وه خواردنه
 جۆراوجۆر

77,000 33.6 111,750 39.5 275,800 33.6 60,500 39.5 

 - 50 - 350 0.1 300 - 50 هیتر

 100.0 153,300 100.0 819,750 100.0 283,050 100.0 229,050 كۆ

 سلێمانی

 14.0 2,380 6.0 70,000 10.5 58,940 29.2 4,810 خۆراك

 10.0 1,700 4.2 49,500 3.9 21,842 10.0 1,650  ره جگه

 28.0 4,755 45.6 532,090 46.4 260,714 20.1 3,310 ی گازی وه خواردنه

ی كحولی  وه خواردنه
 جۆراوجۆر

6,550 39.8 215,830 38.4 506,472 43.4 7,950 46.8 

 1.2 200 0.9 10,000 0.9 5,000 0.9 150 هیتر

 100.0 16,985 100.0 1,168,062 100.0 562,326 100.0 16,470 كۆ

 ولێر هه

 64.6 66,760 71.5 6,088,674 77.2 4,748,488 58.0 80,740 خۆراك

 3.9 4,010 0.5 41,325 0.4 26,910 9.3 12,900  ره جگه

 10.6 10,964 2.8 240,928 2.6 161,580 10.0 13,950 ی گازی وه خواردنه

ی كحولی  وه خواردنه
 جۆراوجۆر

31,700 22.8 589,610 9.6 1,081,645 12.7 20,198 19.6 

 1.3 1,340 12.5 1,065,395 10.1 620,980 - - هیتر

 100.0 103,272 100.0 8,517,967 100.0 6,147,568 100.0 139,290 كۆ

 



 زووثيَوي يةكة طةشتيازييةكاُ 

 

بةشى ئاوازى باشزطاٌى-دةضتةى ئاوازى ِةزيَىى كوزدضتاُ    28 

 

 

 

 2212( ديٍازبؤضالَى1222بة ) و ِةزيَيثازيَصطا ثيَي( زيَرةو بةِاي كسِيَ و فسؤشتٍى و كةه و ثةلي ِةلطرياو بة22تةواوكةزى خصتةي ذوازة )

 

 

 

 

 ل ل و په كۆی كه پارێزگا
 نرخی كڕیندا  كڕین به م كه ی یه مباری ماوه عه

نرخی   فرۆشتن به
 فرۆشراودا

  مباری دوا ماوه عه

  ڕێژه كۆ  ڕێژه كۆ  ڕێژه كۆ  ڕێژه كۆ

رێم  هه
(2102) 

 41.7 114,140 62.4 6,555,024 70.5 4,932,428 46.9 180,550 خۆراك

 16.0 43,710 1.7 183,325 1.3 88,752 12.9 49,550  ره جگه

 9.3 25,469 7.9 827,768 6.1 428,294 10.2 39,260 ی گازی وه خواردنه

ی كحولی  وه خواردنه
 جۆراوجۆر

115,250 29.9 917,190 13.1 1,863,917 17.7 88,648 32.4 

 0.6 1,590 10.2 1,075,745 9.0 626,280 0.1 200 هیتر

 100.0 273,557 100.0 10,505,779 100.0 6,992,944 100.0 384,810 كۆ

رێم  هه
(2112) 

 21.2 158,243 24.5 2,951,312 21.5 1,966,161 4.7 367,676 خۆراك

 3.9 28,885 1.0 125,929 1.1 96,555 0.5 38,874  ره جگه

 2.8 21,129 62.8 7,562,862 65.6 5,990,502 89.3 7,033,943 ی گازی وه خواردنه

ی كحولی  وه خواردنه
 جۆراوجۆر

114,166 1.4 463,501 5.1 900,555 7.5 77,195 10.3 

 61.8 461,906 4.1 492,631 6.8 620,586 4.1 319,895 هیتر

 100.0 747,358 100.0 12,033,289 100.0 9,137,305 100.0 7,874,554 كۆ



 زووثيَوي يةكة طةشتيازييةكاُ 

 

بةشى ئاوازى باشزطاٌى-دةضتةى ئاوازى ِةزيَىى كوزدضتاُ    29 

 

 2229-2212ىبؤ ضالَديٍاز( 1222بة )جؤزةكاٌياُ لةضةز ئاضتى ِةزيَي  بةثيَيِةلطرياو  كةزضتةى( بةِاي كسِيَ و فسؤشنت و 8شيَوةي ذوازة )
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 (2112)هه رێم  (2102)هه رێم 

 عه مباری ماوه ی یه كه م

 كڕین به  نرخی كڕیندا

 فرۆشتن به  نرخی فرۆشراودا

 عه مباری دوا ماوه 



 زووثيَوي يةكة طةشتيازييةكاُ 

 

بةشى ئاوازى باشزطاٌى-دةضتةى ئاوازى ِةزيَىى كوزدضتاُ    30 

 

 ( ديٍاز1222بة )و ِةزيَي  و ضاهَ ثازيَصطا  ثيَيةكاُ بةِةبووة ٌةطؤزِ( بةِاي 21خصتةي ذوازة )

  كه بوه جۆری هه پارێزگا
تای  ره سه  بالنس له

 سالدا

بو  هه كان( كراوه  بوه ی سالدا )هه ماوه  كردن له  زیاده
  كان له ئالگۆركراوه

ژێر كانی  پڕۆژه
 دروستكردن

های  كان )به دورخراوه  بوه هه
 ری فته ده

م  داڕزانی ئه
 ساڵ

كۆتای   باڵنس له
 سالدا

 خۆماڵی نوێ
خۆماڵی 

 كارهاتوو به
  وه ته سڕاوه فرۆشراو  هاوده

 دهۆك

 - - - - - - - - - وی زه

 74,178,652 148,645 - - - - - - 74,327,297 بینا

 5,968,984 1,492,245 - - - - - - 7,461,229 ل ل و په كه

 386,869 68,270 - - - - - - 455,139 وادی كێشت لێنان ئامێر و مه

 159,488 17,720 - - - - - - 177,208  وه ئامێری گواستنه

 64,199 7,133 - - - - - - 71,332 هیتر

 80,758,192 1,734,013 - - - - - - 82,492,205 كۆ

 سلێمانی

 21,948,050 - - - - - - - 21,948,050 وی زه

 25,685,887 905,620 - - 6,000 - - - 26,585,507 ابین

 7,040,645 699,145 17,300 7,160 1,000 142,800 - - 7,620,450 ل ل و په كه

 709,270 61,280 1,200 - - 1,950 - - 769,800 وادی كێشت لێنان ێر و مهئام

 703,125 79,825 - - - - - - 782,950  وه ئامێری گواستنه

 - - - - - - - - - رهیت

 56,086,977 1,745,870 18,500 7,160 7,000 144,750 - - 57,706,757 كۆ

 

 

 



 زووثيَوي يةكة طةشتيازييةكاُ 

 

بةشى ئاوازى باشزطاٌى-دةضتةى ئاوازى ِةزيَىى كوزدضتاُ    31 

 

 

 ( ديٍاز1222بة ) و ِةزيَي وضاهَ ثازيَصطا ثيَي( بةِاي ِةبووة ٌةطؤزةكاُ بة21تةواوكةزى خصتةي ذوازة )

  كه بوه جۆری هه پارێزگا
تای  ره سه  بالنس له

 سالدا

 كان( كراوه  بوه ی سالدا )هه ماوه  كردن له  زیاده
بو  هه

كان  ئالگۆركراوه
كانی ژێر  پڕۆژه  له

 دروستكردن

های  كان )به دورخراوه  بوه هه
 ری فته ده

 كۆتای سالدا  باڵنس له م ساڵ داڕزانی ئه

 خۆماڵی نوێ
خۆماڵی 

 كارهاتوو به
  وه ته سڕاوه فرۆشراو  هاوده

 ولێر هه

 234,874,200 100,000 - - - - - - 234,974,200 وی زه

 174,972,780 6,916,220 3,000 - - 127,200 - 33,200 181,731,600 بینا

 42,936,032 8,723,228 302,005 161,080 - 1,137,755 6,000 52,850 50,925,740 ل و پهل  كه

وادی  ئامێر و مه
 كێشت لێنان

4,207,025 3,800 800 181,280 - 38,300 60,270 621,004 3,673,331 

 1,153,329 120,681 - - - - - - 1,274,010  وه ئامێری گواستنه

 2,407,485 266,095 6,570 2,600 - 25,500 - 1,300 2,655,950 هیتر

 460,017,157 16,747,228 371,845 201,980 - 1,471,735 6,800 91,150 475,768,525 كۆ

رێم  هه
(2102) 

 256,822,250 100,000 - - - - - - 256,922,250 وی زه

 274,837,319 7,970,485 3,000 - 6,000 127,200 - 33,200 282,644,404 بینا

 55,945,661 10,914,618 319,305 168,240 1,000 1,280,555 6,000 52,850 66,007,419 ل ل و په كه

وادی  ئامێر و مه
 كێشت لێنان

5,431,964 3,800 800 183,230 - 38,300 61,470 750,554 4,769,470 

 2,015,942 218,226 - - - - - - 2,234,168  وه ئامێری گواستنه

 2,471,684 273,228 6,570 2,600 - 25,500 - 1,300 2,727,282 هیتر

 596,862,326 20,227,111 390,345 209,140 7,000 1,616,485 6,800 91,150 615,967,487 كۆ

رێم  هه
(2112) 

 46,026,720 100,000 - - - - - - 46,126,720 وی زه

 153,840,979 10,576,002 - - 5,000 56,781 - - 179,291,393 بینا

 28,898,001 3,622,951 62,750 19,900 - 1,034,376 6,700 181,400 31,631,286 ل ل و په كه

وادی  ئامێر و مه
 كێشت لێنان

3,621,166 9,060 - 136,600 - - 19,000 443,115 3,302,011 

 982,030 128,972 48,120 - - 26,500 - - 1,132,622  وه ئامێری گواستنه

 1,478,234 273,181 - - - 69,379 - - 1,682,036 هیتر

 234,527,975 15,144,221 129,870 19,900 5,000 1,323,636 6,700 190,460 263,485,223 كۆ



 زووثيَوي يةكة طةشتيازييةكاُ 

 

بةشى ئاوازى باشزطاٌى-دةضتةى ئاوازى ِةزيَىى كوزدضتاُ    32 

 

 2229-2212ىو ضالَثازيَصطا ثيَيبةةكاُ يبؤ يةكة طةشتيازي كسِاو شتووةكي و ( بةِاي كةه و ثةه22خصتةي ذوازة )

 ولێر هه سلێمانی دهۆك جؤزى كةه وثةه
رێم  هه

2102 
رێم  هه

2112 

 11,368,716 6,931,176 3,881,055 556,485 2,493,636 كان وتیه نه  ماده

 859,863 473,176 313,096 73,591 86,489 گاز

 2,383,560 1,256,313 858,864 268,383 129,066 ك ده موادی یه

 2,332,638 1,203,089 775,460 354,089 73,540 رتوك كان و په پێداویستیه

 813,001 423,793 323,648 65,560 34,585 رگی كاركردن جل و به

 849,853 531,774 240,450 77,629 213,695 ئاو

 16,612,863 9,035,408 5,717,235 1,860,220 1,457,953 با كاره

 

 

 2229-2212بؤ ضالَىِةزيَي ةكاُ لةضةز ئاضتى ييةكة طةشتيازيبؤ كسِاو شتووةكي و  ( بةِاي كةه و ثةه9شيَوة ذوازة )
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 زووثيَوي يةكة طةشتيازييةكاُ 

 

بةشى ئاوازى باشزطاٌى-دةضتةى ئاوازى ِةزيَىى كوزدضتاُ    33 

 

 وضاهَ ثازيَصطاةكاُ بةثيَي ويلةيةكة طةشتيازيخةزجي خصوةت طوشازي بةِاى ( 23خصتةي ذوازة )

 ولێر هه سلێمانی دهۆك ت گوزاری رجی خزمه خهجؤرى 
رێم  هه

2102 
رێم  هه

2112 

و )بۆ بینا و  ت گوزاری چاكردنه خزمه
 4,097,583 2,414,614 1,255,845 427,124 731,645 ( كه یه

 1,178,910 631,480 519,590 27,840 84,050  نده ریكالم و پرۆپاگه

لی  ل و په كرێ گرتنی كه به
 62,982,490 31,491,245 24,773,440 6,717,805 - كان گۆراوه نه

 541,386 301,913 207,925 31,548 62,440 ت گوزاری یاسایی خزمه

 2,215,947 1,155,555 775,184 285,208 95,163 ندی گشتی یوه په

 2,880,151 1,996,062 645,918 238,171 1,111,973 ت گوزاری تر رجی خزمه خه

 

 

 2212-2229بؤ ضالَىِةزيَي ةكاُ لةضةز ئاضتى يلةيةكة طةشتيازيخةزجي خصوةت طوشازي جؤزى بةِاى ( 12شيَوة ذوازة )
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 2102هه رێم 

 2112هه رێم 



 زووثيَوي يةكة طةشتيازييةكاُ 

 

بةشى ئاوازى باشزطاٌى-دةضتةى ئاوازى ِةزيَىى كوزدضتاُ    34 

 

 وِةزيَي و ضاهَثازيَصطابةثيَي  لةيةكة طةشتيازييةكاُ ئالَوطؤزكساوةكاُ  خةزجيبةِاى  (24)خصتةي ذوازة 

 ولێر هه سلێمانی دهۆك كان رجی ئالوگۆركراوه خه
رێم  هه

2102 
رێم  هه

2112 

 839,364 541,508 237,832 60,024 243,652 رسوماتباج و 

 857,326 428,663 423,413 5,250 - ی دڵنیایی سپارده

 513,180 268,415 235,715 9,050 23,650 كان تیه باروبوو یامه

 859,421 481,031 104,836 273,554 102,641 ندامبوون شداری و ئه به

 474,720 237,360 225,360 12,000 - رجی سااڵنی پێشوو خه

 947,520 473,760 448,260 25,500 - رجی ناكاو خه

 1,920,900 960,450 956,850 3,600 - داری رمایه ری سه ره زه

 

 

 و ضاهَلةضةز ئاضتى ِةزيي لةيةكةطةشتيازييةكاُ ئالَوطؤزكساوةكاُ  خةزجيبةِاى ( 11شيَوة ذوازة )
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   أمام احلقل املناسب Xضع إشارة ْ/  دانىَ لة ناو بؤ شايي طوجناو Xهيَماى 

 ................................................................. اسم املرفق السياحي/  ناوى شويَنى طةشتيارى -1
  ل...............................................ؤؤأو مديرة املسق اسم صاحب املرف/   / ناوى خاوةن شويَن يان بةرِيَوةبةرى بةرثرسيار -2

مركز  / ناوةندى ثاريزطا يان ناحية ............... القضاء/  قةزااحملافظة.................  / ثاريزكا : عنوان املرفق/   ناونيشانى شويَن -3
 .................../احملافظة أو الناحية 

                                                   رقم الزقاق................ / ذمارةى كؤالن .................. (رقم احمللة ) أو املقاطعة /( ان كةرتذمارةى طةرِةك)ي
 ......................... رقم املبنى/ ذمارةى بينا 

  الرقم العشوائي /ذمارةى هةرةمةكى ..: ......................... رقم الهاتف/ذمارةى تةلةفؤن – 4
 ريَزبةندى فؤرم / فندق  ئوتيَل أو موتيل / شققيان مؤتيَل شوقة /جممع سياحي كؤمةلَطاى طةشتيارى

 تسلسل االستمارة

 كؤدى يةكةى كارطيَرى

 1 2 3 رمز الوحدة اإلدارية

 
        

 
 :  املرفق ةعائدي/ خاوةنداريةتى -5

 / عائدية املبنى  خاوةنداريةتى بينا / عائديةاإلدارة  رىخاوةنداريةتى كارطيَ
 كؤدى ثسوولة
 رمز البطاقة

 /عام  طشتى /خاص  تايبةت /خمتلط  تيَكةالو /عام  طشتى /خاص  تايبةت /خمتلط  تيَكةالو

001 3 2 1 3 2 1 

            

 
 : درجة التصنيف / ثلةى ثؤلينكراو -6

 كؤدى ثسوولة ثيَنجةم )ميللى( ضوارةم يةك ئةستيَرة سيَ يةم دوو ئةستيَرة دووةم  سيَ ئةستيَرة م ضوار ئةستيَرةيةكة ناياب ثينج ئةستيَرة

 رمز البطاقة خامسة ) شعيب ( رابعة جنمة واحدة  ثالثة   جنمتان  ثانية ثالث جنوم  أوىل أربع جنوم  ممتاز مخس جنوم 

1 2 3 4 5 6 
002 

            

 
 :  الكيان القانوني/ياسايي  بارى -7

  /   قطاع عامكةرتي طشيت   

 /     قطاع خاص      كةرتى تايبةت

 تاكة كةس / فردي  رمز البطاقةكؤدى ثسوولة  / 
 كؤمثانياى بةشداربوان /

 شركة مساهمة  

 كؤمثانياي هاوكارى / 
  شركة تضامنية

كؤمثانياي بةرثرسايةتى 
 ذ . م . م /   شركةسنوردار 

1 2 3 4 5 

          003 

 
 : رأس املال/ سةرمايةدار -8

 ريَذةىبةشداري دةولَةت لة سةرمايةى طشتى ) لة كاتى تيَكةالَو( / 
 (  نسبة مساهمة الدولة يف رأس املال الكلي ) يف حالة املختلط 

 /  دينار( بة هةزارى دراو )يةطوذمةى سةرما
 دينار ( بألفقيمة رأس املال املدفوع )

 بروارى دةست بة ضاالَك بوونى / 
 تاريخ بدء النشاط الفعلي

 كؤدى ثسوولة / 
 رمز البطاقة 

      004 

 
 ثَينوسي رةساس بةكارمةهَينة -3نار بنووسة    دي هةزار بةهاى ثارةكان بة -2    و ذمارةى كةرت بةكارمةهَينة كؤما -1:  تَيبينيةكان 
 ملئ االستمارة بالقلم الرصاص زال جيو -3دينار يمة تدرج بألف أن الق -2الكسور مطلقا"   الفوارز أو مال تستخد -1مالحظات : 

 وزارة التخطيط والتعاون اإلمنائي

 اجلهاز املركزي لإلحصاء

 وتكنولوجيا املعلومات

 مديرية إحصاء التجارة

 

 …..20لسنة لفنادق واإليواء السياحياستمارة إحصاء ا/  …..20طةشتيارى بؤ سالَىفؤرمي ئوتيَلةكان و حةوانةوى 

 كوردستان هةريَميحكومةتى 

 وةزارةتى ثالن دانان

 دةستةى ئامارى هةريَمى كوردستان

 /سرية للغاية يةكجار نهيَنية بةشى ئامارى بازرطانى

1 

 
 



 متوسط أجرة املنام وعدد الغرف واألسرة وعدد الشقق أو الدور / وذمارةى شووقة و خانوو  تةخت تيَكرِاى كريَى نوسنت و ذمارةى ذوور و-1

 
 
 
 

 يف احلقل املناسب  Xهل ) املرفق ( يقدم اخلدمات التالية ضع أشارة  / بةكار بيَة  xدةكات هيَاى  ت طوزاريانة ثيشكةشئاية ئةم شوينة ئةم خزمة -۲

ىبةلَ ال / نةخيَر نوع اخلدمة / جؤرى خزمةت  006 نعم /

 1   0   /  خدمات طعام خزمةتطوزاى خواردن-۱

  

 1   0   /خدمات مشروبات روحية خزمةت طوزارى خواردنةوةى كحولي -۲

 1   0   /  خدمات غسل وكوي خزمةت طوزارى جل شوشنت و ئوتى كردن-۳

 1   0   خدمات محام سباحةخزمةت طوزارى مةلة كردن / -٤

 1   0   خدمات صالة ) منتدى ( هؤىل بؤنةكان /خزمةت طوزارى  -٥

 1   0   خدمات رحالت سياحية خزمةت طوزارى طةشت و طوزار/ -٦

 1   0   خدمات ساحات وقوف السيارات  خزمةت طوزارى طؤرةثانى وةستانى ئؤتؤمبيَل/ -٧

 1   0   خدمات مصرفيةخزمةت طوزارى  بانكى /  -٨

 خدمات أخرى ) يذكر نوعها (ديارى بكة ( خزمةت طوزارى  تر و) -۹
 ............................................................... 

  0   1 

         اجملموع

 
 عدد السيارات / ذمارةى ئؤتؤمبيَل3-  

 

 

 رمز البطاقة/ كؤدى ثسولة اجملموع/  كؤ أخرىهيرت /  باصات/  ثاس
   007 

 
 

     (يف احلقل املناسب Xضع أشارة  )ملكية املبنى واألثاث     / بةكار بيَنة ( xبينا و كةل و ثةل  ) هيماى  خاوةنداريةتى-٤
         

 / كؤدى ثسولة / ملكية املبنى خاوةنداريةتى بينا / ملكية األثاث خاوةنداريةتى كةل و ثةل
/أجيار  كرىَ رمز البطاقة

(2) 
مولك / ملك 

(1) 
 *وكريَي خةمليَنرا

 اإلجيار* التقديري
/أجيار  كرىَ

(2) 
مولك / ملك 

(1) 
 كريَي خةمليَنراو

 اإلجيار* التقديري
      008 

 . دينارف بال اإلجيار التقديري يف حالة امللك  غيذكر مبل/  دينار هةزار بة * كريَي خةمليَنراو بنوسة لةو كاتةى كة خؤى خاوةن مولكةكةية
 
 

-2- 

 ةك شةودادينار ( لة ي هةزار كريَي نوسنت ) بة تيَكراى
  ذمارةى شوقة يان خانوو لة بينا دينار( يف الليلة ف متوسط أجرة املنام ) بال

 عدد الشقق أو الدور يف املبنى

 ذمارةى تةخت بؤ ميَوان /
 عدد األسرة للنزالء

 ذمارةى ذوور بؤ ميَوان /
 عدد الغرف للنزالء

 ذمارةى ذورةكانى تر /
 عدد الغرف األخرى

 البطاقة رمز
 ةكؤدى ثسول

 / للسرير بؤ تةخت
 بؤ شوقة /

 للشقق 

 بؤ خانوو/
 للدور 

             
000 

 



   دينار ( خالل السنةف لبأ )واملزايا املدفوعة هلم  األجورهم وقيمة دغلني وعدتأصناف املش/ دينار ( لة ماوةى ساليَكداهةزار  جؤرةكانى كريَكار و ذمارةيان و بةهاى كريَ يان بةخشيين تر ) بة-0
                                    

/  جؤرى كريَكارةكان    
 أصناف   املشتغلني

 رِةطةز
 اجلنـس

 / ذمارةى كريَكاران لة كؤتايي سالَدا
 عدد املشتغلني يف نهاية العام   

  كريَ بةخشراو /
                                                   جور املدفوعة    األ  

 
  كؤدى ثسوولة املـــزايا ) وأجور اخلدمة(

 عراقي رمز البطاقة
 عراقيون

 عرب
 بياني
 أجانب

 كؤ
 اجملموع

 عراقي
 عراقيون

 عرب
 بياني
 أجانب

 كؤ
 اجملموع

 عراقي
 عراقيون

 عرب
 بياني
 أجانب

 كؤ
 اجملموع

كريَكاران كة بة بيَ كيَ 
/ العاملون بدون اجر  كاردةكةن

 مبا فيهم صاحب املرفق

 11                         / ذكور نيَر

 12                         ميَ / إناث

كريَكارى بة 
/  كرىَ

العاملون  
 باجر

 ن كارطيَريةكا
 إداريون 

 13                         نيَر / ذكور

 14                         ميَ / إناث

خزمةتطوزارى 
/  بةكار كردن

خـدمـات   
 وتشغـيل

 15                         نيَر / ذكور

 16                         ميَ / إناث

 17                         / اجملموع كؤ
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 .نة توزيع النزالء حسب اجلنسية خالل الس  دابةشكردنى ميوان بة ثيَي رِةطةزيان بؤ ماوةى سالَيَكدا /– 6  
 
 

 /  األشهرمانطةكان

 كؤ / اجملموع     بيانى /  أجانب  عرب                عراقيون             
 كؤدى ثسوولة
 / عدد النزالء ذمارةى ميوان رمز البطاقة 

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

 / عدد النزالء ذمارةى ميوان

/  شةوانى مانةوة )تةخت
 (رِؤذ

 ليالي مبيت )سرير/ يوم(

 / عدد النزالء ذمارةى ميوان

/  شةوانى مانةوة )تةخت
 رِؤذ(

 ليالي مبيت )سرير/ يوم(

 / عدد النزالء ذمارةى ميوان

/  شةوانى مانةوة )تةخت
 رِؤذ(

 ليالي مبيت )سرير/ يوم(

 031                 كانون ثاني

 032                 شباط

 033                 آذار

 034                 نيسان

 035                 أيار 

 036                 حزيران

 032                 متوز

 031                 آب

 033                 أيلول

 040                 تشرين أول

 041                 تشرين ثاني

 042                 كانون أول

 043                 اجملمـوع
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  اإليراداتقيمة /  بةهاى داهات – 7

 / رمــز البطاقة كؤدى ثسولة دينــار(ف / القيمــة )بال دينار هةزار بةها بة / نـوع اإليراد جؤرى داهات

   / أجـور املـنـام كريَي نوسنت

051 

 ( /بةهاى فرؤشراوةكان ) بةنرخي فرؤشنت 
   قيمـة املبيعات )بسعر البيع ( 

   داهاتى تر/  إيرادات أخرى

   اجملموع   كؤ/

 

 قيمة املشرتيات واملبيعات واملخزون السلعي / بةهاى كرِين و فرؤشن و كةل و ثةىل ثاريَزراو-8
 كؤى كةل و ثةل /

 اجملموع السلعي 

 /    عةمبارى ماوةى يةكةم
 خزين اول املدة

 كرِين بةنرخي كرِيندا / 
 ءشراالاملشرتيات بسعر 

 دا / فرؤشنت بة نرخي فرؤشراو
 ات بسعر بيع املبيع

 عةمبارى دوا ماوة / 
 خزين اخر مدة 

كؤدى ثسوولة / 
  رمز البطاقة

 061         مـواد غذائيـة خؤراك /

 062         جطةرة / سيكاير

 خواردنةوةى طازى /
 مشروبات غازية  

        063 

 خواردنةوةى كحوىل جواروجؤر / 
 مشروبات كحولية خمتلفة 

        064 

 065         أخــرى  هيرت /

  066         اجملمــوع 

 

  األراضي وإجياراتالفـوائد  /وكريَي زةويةكانسوود -9
 

 رمــز البطاقةكؤدي ثسوولة /  دينــار (   ف / القيـمــة )بال (دينار هةزاربةها بة) / التفـاصـيل  روونكردنةوة

   فوائد دائنة )مقبوضة(سوودي قةرز  وةرطرتنةوة / 

071 

   سوودي قةرز دانةوة /  فوائد مدينة )مدفوعة (

   إجيارات أراضي دائنة )مقبوضة(كريَي قةرز وةرطرتنةوةى زةويةكان / 

   /  اجملمــوع  كؤ
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 ســتلزمـات امل - 10
 

  ريَبةرى  ذميَريارى /
 الدليل احملاسيب

 /   التفـاصـيلِوونكردنةوةر
 دينار  هةزار بةبةها   
 دينار( ف القيمة )بال 

 كؤدى ثسوولة
 رمز البطاقة 

 011 /  املستلزمات السلعية  كةلو ثةىل شتومةكى             

   وقود(مواد نفطية )مادةى نةوتيةكان ) سوتةمةنى( /  3221

  

   / غـازطاز 3222

   / أدوات احتياطية مةوادى يةدةك 323

   ةلوازم ومهمات و قرطاسيثيداويستيةكان و ثةرتوك  /    325

   جل و بةرطى كاركردن /      مالبس عمل 3261

   ئاو /  املياه 3221

   / الكهـربـاء كارةبا 3222

   / اجملمــوع  كؤ

    

 012 / املصروفات اخلـدميـة زمةتطوزارىخةرجي خ

   /  خدمات صيانة )للمبنى وحدة ( خزمةتطوازرى ضاكردنةوة) بؤ بينا و يةكة ( 331

  

   ريكالم و ثرؤثاطةندة /   دعاية وإعـالن 3331

   / أستئجارموجودات ثابتة )عدا األرضي( بةكريَ طرتنى كةل و ثةىل نةطؤراوةكان 335

   /   خدمـات قانـونـية ارى ياساييخزةتطوز 3365

   /   اتصـاالت عـامـة  ثةيوةندى طشيت 3344

   /  مصــرفات خدمية أخرى خرجي خزمةتطوزارى تر 3363

   /    اجملمــوع كؤ 

    

 013 / مصروفـات حتـويـليـة خةرجي  ئالوطؤركراوةكان

   ضرائب ورسوم )عدا الدخل( و رسومات / باج  314

  

   / أقسـاط تامنيسثاردةى دلَنيايي  3362

   / تربعات ومساعدات باروبوو يامةتيةكان 3131

   / اشرتاكات وانتماءات بةشدارى و ئةندامنبوون 3361

   / مصروفات سنوات سابقة. خةرجي ساالَنى ثيَشوو 331

   / مصرفات عرضية خةرجى ناكاو 332

   سائر رأمسالية/  خ زةرةرى سةرمايةدارى 333

   / اجملمــوع كؤ
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 قيمة املوجـودات الثابتة /  بةهاى هةبووة نةطؤرةكان -11 
 

 ريَبةر ذميَريارى
 الدليل احملاسيب

  جؤرى هةبوةكة / 
 نـوع   املوجـود 

بالنس لة سةرةتاى 
 سالدا 

 ) بةهاى دةفتةر ( / 
بداية الرصيد يف  

العام القـيمـة  
  الدفـرتيـه

هةبو  العام اإلضافات خالل زيادة كردن لة ماوى سالدا/     
ئالوطؤركراوةكان لة 

ثرِؤذةكانى ذيَر 
 دروستكردن

/مـوجودات حمـولة 
من مشروعـات حتت 

 التنفيذ

  هةبوة دورخراوةكان  ) بةهاى دةفتةرى (
/ مـوجودات مستبعـدة  )القيمـة 

 الدفـرتيـة(
/     دارِزانى ئةم سالَ
اندثار العام 

 احلالي

بالَنس لة كؤتايي 
الرصـيد    سالدا /

 يف نهاية العام
 كؤدى ثسوولة /
 رمـز البطاقة 

 /  موجودات مشرتاة  هةبوة كراوةكان     

 خؤمالَى نويَ
 /حملية جديدة 

خؤماىلَ 
 بةكارهاتوو

 /حملية مستعملة

 هاوردة /
 مستوردة

 /مباعة فرؤشراو
/ مت سرِاوةتةوة 
 شطبها

1 2 3 4 5 6 2 1 3 

 031                   ي/   األراض زةوى 111

 032                   بينا /  املبـاني 112

116 
  كةلوثةل /

 األثـاث
                  033 

115 
ئامري و مةوادى كيَشت 

أجهزة وأدوات   ليَنان /
 الطبخ

                  034 

114 
   ئامريى طواستنةوة /

 035                   وسائـط النقل 

 036                   هيرت /   أخـرى  

 032                   / اجملموعكؤ   
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 كمية وقيمة السلع املشرتاة خالل السنة / برِ و بةهاى شتومةكى كرِاو لة ماوةى سالَيكدا – 12
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 / السلعة  شتو مةك / الرمزكؤد 
 يةكةى ثيَوةر

 الوحدة القياسية

 /   املشرتيات كرين           

 دينار(بألف /     قيمة ) دينار هةزار بةها بة /  كمية  برِ     

     كغم ج / الرز برن 101

     ألف بيضة / بيض املائدة  هيَلكة 102

     كغم / حلوم الدجاج طؤشتى مريشك 103

     كغم / امساك نهرية ماسي زيَ 104

     كغم / امساك حبرية  ماسي دةريا 105

     كغم / حلوم محراء طؤشتى سور 106

     كغم /حليب ومنتجاته  شري و بروبومةكانى 102

     كغم / متور غري معلبه خؤرامى قوتو نةكراو 101

     كغم / بطاطا ثةتاتا 103

     لرت / مياه معدنية  ئاوى كانزايي 110

     كغم / سكر  شةكر 111

     كغم / دهون وزيوت نباتية  رِون و زةيتى رِوةكيَ 112

     كغم / معجون طماطة  دؤشاوى تةماتة 113

     صندوق / مشروبات غازية ازدارخواردنةوةى ط 114

     صندوق بــرية  115

     كروص  / سيكاير بأنواعها  جطةرة و جؤرةكانى 116

     كغم  ئارد / الطحني  112

     كغم  فاصوليا  111

     كغم نيسك / عدس 113

     كغم / محص  نؤك 120

     كغم وليات / أنواع أخرى من البق جؤرى تر لة دانةويًََلةكان 121

     كغم / الفواكه بأنواعها  هةموو جؤرة ميوةك 122

     كغم / اخلضروات بأنواعها هةموو جؤرة سةوزةك  123

     اجملموع /   كؤ 124



 

 عن الوحدة السياحية عامهدةربارةى يةكةى طةشتيارى / معلومات  طشتىزانيارى  - 12                     

 زجنرية
 كؤدى ثسوولة  ذمارة / العدد 2رِووبةر /املساحة م املوضوع/ بابةت التسلسل

 طاقةرمز الب

  125             ثارك  /طراج 1

2 

       126           رِووبةر و ذمارةى ذوورةكان /عدد و مساحات الغرف

 127             ذوورى تاك / غرف فردى

 128              ذوورى جووت /غرف زوجى

 129             ذوورى سويت /غرف سويت

 130             باخضة / احلديقة 3

 131             املصعدبةرزةرؤ /  4

 132             ابقوالطنهؤم / 5

6 

 ذمارةى كورسيةكان   هؤلَةكان /الصاالت
 133          عدد الكراسى

1-             134 
2-             135 
3-             136 

 ئيميَلى يةكةى طةشتيارى 7
 إميل املرفق السياحى

 

Email : 
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 بان املعلومات املدونة صحيحة وتعرب  فأقر واعرت

 
 عن واقع نشاط املرفق السياحي 

 
 

 أسم صاحب املرفق السياحي /  ناوةى خاوةن شوينة طةشتياريةكة
 
 

 توقيعه : واذوو/
 

 اخلتم :
 
 

 التاريخ :      /     /
 
 

 

رة من قبلي دققت االستماوردبني كرا لة اليةن خؤمةوة /   
 

/ اسم موظف اإلحصاء:ناوى فةرمانبةرى ئامار   
 
 
 

 توقيعه :/ واذوو 
 
 
 
 

 التاريخ :      /     /
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 دةستةى ئامارى هةرَيمى كوردستان – رةتى ثالن داناناوةز

www.krso.gov.krd 


