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شەکی   پ

ناسەکان   چەمک و پ
و  ئامانجی رووپ

 مەودا
باز(میتؤد)  ر

 گرنگرترین نیشاندەر و شیکردنەوە ئامارییەکان 
 

 لیستی خشتەکان 
) نیشاندەرەکانی چاالکی کۆمپانیاکانی گەشتوگوزار لە 1خشتەی ژمارە (

ی  می کورستان، سا 2011ھەر  
نانی کۆمپانیاکانی گەشتوگوزار لە 2خشتەی ژمارە ( رەی بەرھەمھ ) ژم

ی  می کوردستان، سا (ملیۆن دینار)  2011ھەر  
گیری کۆمپانیاکانی گەشتوگوزار 3خشتەی ژمارە ( ی ج ) بەھای پەتی ئوسو

زگا لە  ی پار می کوردستان، بەپ (ملیۆن دینار)   12/2011/ 31لە ھەر  
نان لە 4خشتەی ژمارە ( اییەکان بۆ بەرھەمھ داویستییە کا ) بەھای پ

ی  (ملیۆن دینار)  2011کۆمپانیاکانی گەشتوگوزار، سا  
نان لە 5خشتەی ژمارە ( داویستییە خزمەتگوزارییەکان بۆ بەرھەمھ ) بەھای پ

ی  (ملیۆن دینار)  2011کۆمپانیاکانی گەشتوگوزار، سا  
گیرەکانی کۆمپانیاکانی 6خشتەی ژمارە ( ) بەھای پەتی ھەبووە ج

ی جۆر،  می کوردستان بەپ   2011گەشتوگوزار لە ھەر
نان بەنرخی ) کۆی داھاتی بەدیھاتوو (بەھای و7خشتەی ژمارە ( ەبەرھ

می کوردستان،  نەر) لە کۆمپانیاکانی گەشتوگوزاری ھەر  2011بەرھەمھ
زگا (ملیۆن دینار)  ی پار  بەپ

نان)ی کۆمپانیاکانی 8خشتەی ژمارە ( ) داھاتی بەدیھاتوو (بەھای بەرھەمھ
ی جۆر،  می کوردستان بەپ   2011گەشتوگوزاری ھەر

گەشتوگوزار و ژمارەی گەشتیاری  ) ژمارەی کۆمپانیاکانی9خشتەی ژمارە (
زگا،  ی پار می کوردستان بەپ زراوە لە ھەر 2011گو  

زراوە لە کۆمپانیاکانی 10خشتەی ژمارە ( ) ) ژمارەی گەشتیاری گو
ی جۆری گواستنەوە ،  می کوردستان بەپ 2011گەشتوگوزاری ھەر  

کانی ) ژمارەی کارمەندان و قەرەبووەکانیان لە کۆمپانیا11خشتەی ژمارە (
زگا،  ی پار می کوردستان بەپ 2011گەشتوگوزاری ھەر  

) ) ژمارەی کارمەندان و قەرەبووەکانیان لە کۆمپانیاکانی 12خشتەی ژمارە (
ی پۆل،  می کوردستان بەپ 2011گەشتوگوزاری ھەر  

 
وەکان:  لیستی ش

وەی ژمارە ( ی 1ش گیرەکان بەپ ژەی سەدیی بەھای پەتی ھەبووە ج ) ر
می کوردستان، جۆری کۆمپانی   2011اکانی گەشتوگوزار لە ھەر

وەی ژمارە ( ژەی سەدیی داھاتی بەدیھاتوو لە کۆمپانیاکانیی 2ش ) ر
ی جۆر،  می کوردستان بەپ 2011گەشتوگوزاری ھەر  

وەی ژمارە ( ژەی سەدیی ژمارەی گەشتیاران لە کۆمپانیاکانی 3ش ) ژ
می کوردستان،  2011گەشتوگوزاری ھەر  

وەی ژمارە    2011) ژمارەی کارمەندانی کۆمپانیاکانی گەشتوگوزار، 4(ش
وەی ژمارە ( کارانی کۆمپانیاکانی گەشتوگوزار، 5ش 2011) ژمارەی کر  

  



  
شەکی:    پ

  
ت لە  کەرتی گواستنەوە کی گرنگ دەگ ت، چونکە رۆ ک لە کەرتە گرنگەکان دادەنر بە یەک

ایەتیدا، لەناویا ندا گەشتوگوزار، سەرەڕای بەشداری لە چەندین چاالکیی ئابوری و کۆمە
کی  بەرھەمی زی کار. کۆمپانیاکانی گەشتوگوزار ئامراز ناوخۆیی و بەکارخستنی ھ

وازەکان  کاریگەرن بۆ بەبازاڕکردنی چاالکییەکانی گەشتوگوزار، وەک گواستنەوە بە ھەموو ش
وەتگەی گەشت گە و خ ل و کۆمە نی حەوانەوە وەک ھۆت نانی شو   یاری. و بەدەستھ

می کوردستان بەھاوکاری دەزگای ناوەندیی ئامار ھەستا بە  دەستەی ئاماری ھەر
ی  وی کۆمپانیاکانی گەشتوگوزار بۆ جاری یەکەم لە سا کردنی رووپ بەج ، بە 2011ج

نانی نیشاندەر  اوبوونەوەیان و بەدەستھ ئامانجی ئاشنابوون بە چاالکیی کۆمپانیاکان و ب
داویست چووەکان، بۆ ھەژمارکردنی نیشاندەرە داراییە لەسەر داھات، پ یەکان، کرێ و ت

انە بۆ الیەنە  م و دابینکردنی نیشاندەری سا شیکاریەکانی ئەم چاالکییە لە ھەر
ن.  ویستی بۆ ئەم چاالکییە دابن   پەیوەندیدارەکان تا بتوانن پالن و بەرنامەی پ

  
ناسەکان:    چەمک و پ

ن لە پرۆسەی بەکاربردنی ناوەندیی: بریتیە لە .1 ا و خزمەتگوزاریانەی بەکاردەبر و کا
گیر کە بەکاربردنی وەک بەکاربردنی سەرمایەی  ی ج ناندا، جگە لە ئوسو بەرھەمھ

ا و خزمەتگوزارییانە بەتەواوی  ویستە ئەم کا ت، ھەروەھا پ گیر ھەژماردەکر ج
وە.  ن وەک کارەبا و خزمەتگوزاری ھاوش ن یان بەکارببر نر  بەکاربھ

ی نەختینە و نانەختینە کە کۆمپانیا ق .2 ەرەبووی کارمەندان: بریتیە لە کۆی موچە و کر
 دەیدات بە کارمەندەکانی. 

نان (داھاتەکان) کەم (ناقص) بەھای بەھای زیادکراو: ب .3 ریتیە لە بەھای کۆی بەرھەمھ
ک لە  وانەکردنی بەشداری کەرت ت بۆ پ نر داویستیەکان. بەھای زیادکراو بەکاردەھ پ

 کۆی بەرھەمی ناوخۆیدا. 
گیرەکان: واتا بەھای  .4 سەرەتای ساڵ بۆ  تۆمارکراویبەھای زیادکراوی ھەبووە ج

گیرەکان کۆ زیادک  راوەکان کەم داکشانی بەھا و دەرکراوی ھەمان ساڵ. ھەبووە ج
  

و    : ئامانجی رووپ
وی کۆمپانیاکانی گەشتوگوزار لە کەرتی تایبەت دابینکردنی بنکەیەکی زانیاری  ئامانجی رووپ

م دەربارەی ئەمانەی خوارەوە:  زگاکانی ھەر کە لەسەر ئاستی پار   (داتابەیس)
ان (کە توانای کۆمپانیاکان و بەشداریان لە مەندرژمارەی کۆمپانیاکان، ژمارەی کا

زی کار نیشان دەدات)، داھاتی  نەری داھاتی بەکارخستنی ھ کھ بەدەستھاتوو کە پ
خاوەن کۆمپانیاکانە و کاریگەری ھەیە لەسەر داھاتی نیشتیمانی و بەکاربردن و کۆکردنەوە، 

ا) بۆ ھ داویستیەکان (خزمەتگوزاری و کا ەژمارکردنی کۆی بەھای ھاوکات ئاشنابوون بە پ
  زیادکراو و قەرەبووی کارمەندان و خەرجی سەرمایە. 

  
و    : مەودای رووپ

زگاکانی  تەوە لە پار و ھەموو کۆمپانیاکانی گەشتوگوزار دەگر وەی رووپ مەودای چوارچ
مانی، دھۆک). ر، سل م (ھەول   ھەر
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باز    (میتۆد): ر
 وەیەک بۆ کۆمپانیاکان وەبەرایەتیەکانی ئاماری  ئامادەکردنی چوارچ لەالیەن بەڕ

مەوە.  زگاکانی ھەر  پار
  کی ئامادەکراوەوە لەالیەن دەزگای گەی فۆرم کۆکردنەوەی مەیدانی داتاکان لەڕ

ت کە خزمەت بە ئامانجەکانی  ناوەندیی ئامارەوە. فۆرمەکە ئەو زانیاریانە لە خۆدەگر
کھ وەکە دەکەن لەگەڵ زانیاری تایبەت لەسەر پ اتەکانی فۆرمەکە. پاشان رووپ

کی تایبەتمەند  دەستەی ئامار دوا پاک نووسی فۆرمەکەی ئامادەکرد و خول
شکە ژەرە مەیدانییەکان لپ گەکانی ە دەستەی ئامار بۆ روونکردنەوەی بشکرا بە تو

 فۆرمەکە. 
  ،م / بەشی گواستنەوە و گەیاندن وردبینی فۆرمە ھاتوەکان بۆ دەستەی ئاماری ھەر

ا ستکردنەوەی دروستی و گونجاوی زانیارییەکان، پاشان ناردنیان بۆ دەزگای بۆ پشت
گەی بەرنامەی ئامادەکراو بەتایبەتی بۆ ئەم  ئاماری ناوەندی بۆ چارەسەرکردن لەڕ

وە لەالیەن فەرمانگەی تەکنەلۆجیای زیانیارییەوە لە دەزگای ئامار، پاشان  رووپ
نانی نیشاندەرە شیکارییەکان و دەرکرد و لەگەڵ نی ِردەرھ اپۆرتی کۆتایی رووپ

کاری بۆ روونکردنەوە.  وە و ھ  ش
  خشتەی کات: 

وەکە لە  کرد و بەردەوام بوو تا  4/6/2012رووپ ، بە دوو قۆناغ، قۆناغی 14/6/2012دەستیپ
وە و قۆناغی وەرگرتنی زانیارییەکان لەالیەن کارمەندانی  ئامادەکردنی چوارچ

وەبەرایەتیەکانی ئامار  م.بەڕ زگاکانی ھەر   لە پار
   گرنگترین نیشاندەرەکان و شیکردنەوە ئامارییەکان:

وەکە نیشانیدا کە ژمارەی کۆمپانیاکانی گەشتوگوزار ( .1 ) 156ئەنجامەکانی رووپ
ژەی (83کۆمپانیایە، کە ( رە بەڕ ) کۆمپانیا 42%) پاشان دھۆک (53.2) لە ھەول

ژەی ( مانی (26.9بەڕ زگای سل ژەی (31%)، ھەروەھا پار %) لە 19.9) کۆمپانیا بەڕ
 کۆی گشتی. 

ناوە بەنرخی کۆمپانیاکانی گەشتوگوزار  .2 نانیان بەدەستھ بەھای بەرھەمھ
ەکی ( نان (داھات) کە ب ) ملیار دینار بۆ 3.0) ملیار دینارە، لەمە (10.4بەرھەمھ

نان پاش ئەو داھاتی گەشتوگ ارە ) ملیار دین2.9زار (وگواستنەوە لە بەھای بەرھەمھ
 ملیار دینار داھاتەکانی ترە. )4.5 (و 

داویستییەکان گەیشتۆتە ( .3 ژەی (3.4بەھای پ %) لە بەھای 32.7) ملیار دینار بەڕ
نەر، لەمە ( نان بەنرخی بەرھەمھ داویستی 2781.9بەرھەمھ ) ملیۆن دینار بۆ پ

ا.631.0خزمەتگوزاری و ( داویستی کا  ) ملیۆن دینار بۆ پ
کدا کە 7.0ی بەدەستھاتووو بریتیە لە (کۆی بەھای زیادکراو .4 ) ملیار دینار، لەکات

ی 3.9زیادەی کارەکان گەیشتۆتە (  .2011) ملیار دینار بۆ سا
) کارمەند و کۆی 653ژمارەی کارمەندانی کۆمپانیاکانی گەشتوگوزار دەگاتە ( .5

ی  ژەی (3.0گەیشتۆتە ( 2011قەرەبووەکانیان بۆ سا ) %42.9) ملیار دینار واتا بەڕ
 لە کۆی بەھای زیادکراو. 

گیرەکان) گەیشتۆتە  .6 چوی سەرمایەی کۆمپانیاکانی گەشتوگوزار (ھەبووە ج  52(ت
گیر (1/1/2011ملیار دینار لە ) نانی سەرمایەی ج کھ کدا بەھای پ ) ملیار 4.9، لەکات

 .31/12دینار بوو لە 
زراوەک .7 و نیشانی دەدەن کە ژمارەی گەشتیارە گو ان بۆ ئەم ئەنجامەکانی رووپ

) گەشتیاری ناوخۆیی 19700) گەشتیار، لەوانە (209078چاالکییە بریتی بووە لە (
ژەی ( ژەی ( ن) گەشتیاری دەرەکیی بوو189378) و (%9.4بوون بەڕ   ). %90.6بەڕ
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(1) رقم جدول                                    

 

201115610,4433,4133, 0155,293

12(2-1)=34(4-3)=56(6-5)=7

كؤى بةهاى 
بةرهةمهيَنةر

بةكار بردنى 
ناوةندى

بةهاى زيادكراوبة 
نرخى بةرهةمهيَنةر

 بةهاى فةرمانة   
ثةتى باجةكان )وباج 

)

بةهاى زيادكراو بة 
نرخى بنةرةتى

قةرةبووى 
كارمةندان

زيادةى كارةكان

421753,8347,51406,327,61378,7155,71223,0دهؤك

02052,42616,6 ,837095,82365,64730,261,24669هةوليَر

311593,1699,9893,219,9873,3807,865,5سليَمانى

03015,93905,1 ,07029,7108,76921 ,15610442,73413كؤ

(1)خشتةى ذمارة

(2)خشتةى ذمارة 

(مليون دينار)2011 ذميَرةى بةرهةمهيَنانى كؤمثانياكانى طةشتو طوزار لة هةريَمى كوردستان سالَى 

ذمارةى كؤمثانياثاريَزطا

(ملياردينار) 2011نيشاندةرةكانى ضاالكى كؤمثانياكانى طةشتو طوزار لة هةريَمى كوردستان سالَى 

سالَ

نيشاندةر

ذمارةى 
كؤمثانياكان

3

بةهاى بةرهة مهيَنان 
بة نرخ بةرهةمهيَنان

بةهاى 
ثيَداويستيةكان

تيَضوى سةرمايةقةرةبووى كارمةندان



(3)خشتەی ژمارە 

 (ملیۆن دینار) ٢٠١١/١٢/٣١                     بەهای پەتی ئوسوڵی جێگیری کۆمپانیاکانی گەشتوگوزار لە هەرێمی کوردستان، بەپێی پارێزگا لە 

١٢/٣١بەها لە دەرکراوەکانزیادەداکشان1/1بەها لە 

بااڵخانە
ئامێر و 

کەرەستە
ئەساس

هۆی 

گواستنەوە
12345هیتر

4278,257,7100,600236,567,813,45,2176,9دهۆک

833208,4441,6351,2392,260,84454,2370,2209,4109,24184,2هەولێر

3162,2211,3196,5131,41,8603,2109,578,244,5527,4*سلێمانی

1563348,8710,6648,2523,662,65293,8547,5301,0158,84888,5کۆ

لەگەڵ ئیدارەی گەرمیان*

پارێزگا
ژمارەی 

کۆمپانیا

بەهای هەبووە جێگیرەکان

                5   =  ( 4+2  ) -   (3+1)               
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پەراوگە و چاپەمەنیسووتەمەنیئاو و کارەبا
کەرەستەی یەدەگی 

هۆکانی گواستنەوە
هیتر

4213,32,728,4012,757,1دهۆک

83174,874,593,116,543,1402,0هەولێر

3168,923,035,84,439,9172,0سلێمانی

156257,0100,2157,320,995,7631,1کۆ

5

(4)خشتەی ژمارە 

(ملیۆن دینار) 2011بەهای پێداویستییە کااڵییەکان بۆ بەرهەمهێنان لە کۆمپانیاکانی گەشتوگوزار، ساڵی 

پارێزگا
ژمارەی 

کۆمپانیا

پێداویستییە کااڵییەکان

کۆ



سیانەی بااڵخانە

سیانە و 

چاککردنەوەی 

ئامێر، کەرەستە و 

هۆکانی گواستنەوە

گەیاندنی گشتی 

و پۆستە

مامەڵە 

یاساییەکان

بانگەشە و 

ریکالم
کرێی بااڵخانە

کرێی هەبووە 

جێگیرەکان
کۆهیتر

428,70,156,534,878,7105,03,92,7290,4دهۆک

83187,833,8174,298,5232,61163,51,571,71963,6هەولێر

3116,37,8115,044,378,7247,81,216,8527,9سلێمانی

156212,841,7345,7177,6390,01516,36,691,22781,9کۆ

6

(5)خشتەی ژمارە 

 (ملیۆن دینار) 2011بەهای پێداویستییە خزمەتگوزارییەکان بۆ بەرهەمهێنان لە کۆمپانیاکانی گەشتوگوزار، ساڵی 

پارێزگا
ژمارەی 

کۆمپانیا

پێداویستییە خزمەتگوزارییەکان



 ٢٠١١/١٢/٣١بەهای پەتی هەبووە جێگیرەکانی کۆمپانیاکانی گەشتوگوزار لە هەرێمی کوردستان لە 

%رێژە (ملیۆن دینار)بەها جۆری کااڵ

2968,760.7بااڵخانە و بیناسازی

708,514.5ئامێر و کەرەستە

624,212.8ئەساس

534,010.9هۆکانی گواستنەوە

53,11.1هیتر

4888,5100کۆ

(6)خشتەی ژمارە 

7

رێژەی سەدیی بەهای پەتی هەبووە جێگیرەکان لە کۆمپانیاکانی گەشتوگوزار لە هەرێمی کوردستان، لە 

٢٠١١/١٢/٣١

     

(1)شێوەی ژمارە 

60.7 

14.5 12.8 10.9 

1.1 

 اخرى وسائط نقل اثاث اجهزة ومعدات مباني وانشاءات
ئامێر و کەرستە          ئەساس         هۆیەکانی گواستنەوە       هیتر       باالخانە وبیناسازی  



هیترفرۆشتنی تکتگەشتوگوزارگواستنەوە

1753,8ــ4280,71645,827,3دهۆک

832527,9966,92626,5974,57095,8هەولێر

31367,4329,8861,134,81593,1سلێمانی

1562976,02942,53514,91009,310442,7کۆ

8

(7)خشتەی ژمارە 

(ملیۆن دینار) بەپێی پارێزگا 2011لە کۆمپانیاکانی گەشتوگوزاری هەرێمی کوردستان،  (بەهای وەبەرهێنان بەنرخی بەرهەمهێنەر)کۆی داهاتی بەدیهاتوو 

ژمارەی کۆمپانیاپارێزگا

 جۆری داهاتی بەدیهاتوو
بەهای بەرهەمهێنان بەنرخی 

بەرهەمهێنەر



%گرنگی رێژەیی (ملیۆن دینار)بەها جۆری داهات

2976,028.5گواستنەوە

2942,528.2گەشتوگوزار

3514,933.6فرۆشتنی تکت

1009,39.7هیتر

10442,7100کۆ

9

(8)خشتەی ژمارە 

 2011ی کۆمپانیاکانی گەشتوگوزاری هەرێمی کوردستان بەپێی جۆر، (بەهای بەرهەمهێنان)داهاتی بەدیهاتوو 

(2)شێوەی ژمارە 

2011 رێژەی سەدیی داهاتی بەدیهاتوو لە کۆمپانیاکانیی گەشتوگوزاری هەرێمی کوردستان بەپێی جۆر، بۆ ساڵی 

9

9.7 

33.6 

28.2 28.5 

 تکت          گەشت وگوزار           گواستنەوە  هیتر                   فڕۆشتنی



ژمارەی گەشتیاری گوازراوە 

(لەنێوان پارێزگاکاندا)

 % گرنگی رێژەیی

لەنێوان پارێزگاکاندا

ژمارەی گەشتیار 

(گوێزراوە بۆ دەرەوە)

 % گرنگی رێژەیی     

گوێزراوەکان بۆ دەرەوە
کۆی گەشتاران

12( 2 + 1 ) = 3

4200.0105775.6105775.1دهۆک

8317008.611029558.211199553.6هەولێر

311800091.46850636.28650641.3سلێمانی

15619700100189378100209078100کۆ

(9)خشتەی ژمارە 

2011ژمارەی کۆمپانیاکانی گەشتوگوزار و ژمارەی گەشتیاری گوێزراوە لە هەرێمی کوردستان بەپێی پارێزگا، بۆ ساڵی 

%گرنگی رێژەیی ژمارەی کۆمپانیاپارێزگا

10



%گرنگی رێژەیی ژمارەبابەت

197009.4(گواستنەوەی ناوخۆیی)ژمارەی گەشتیاران 

18937890.6(گواستنەوەی دەرەکیی)ژمارەی گەشتیاران 

209078100کۆ

(گواستنەوەی دەرەکیی)             ژمارەی گەشتیاران (گواستنەوەی ناوخۆیی)ژمارەی گەشتیاران                        

11

(10)خشتەی ژمارە 

 ژمارەی گەشتیاری گوێزراوە لە کۆمپانیاکانی گەشتوگوزاری هەرێمی کوردستان بەپێی جۆری گواستنەوە 

2011، بۆ ساڵی 

(3)شێوەی ژمارە 

2011 ژێژەی سەدیی ژمارەی گەشتیاران لە کۆمپانیاکانی گەشتوگوزاری هەرێمی کوردستان، 

9.4 

90.6 



کارمەند 
کۆکارمەند بەب کرێبەرامبەر کرێ

429488182155,7دھۆک

ر 832141013152052,4ھەول

مانی 3111937156807,8سل

1564272266533015,9کۆ

خشتەی ژمارە (11)
زگا، 2011 ی پار می کوردستان بەپ ژمارەی کارمەندان و قەرەبووەکانیان لە کۆمپانیاکانی گەشتوگوزاری ھەر

زگا ژمارەی کۆمپانیاپار
عدد العاملین

قەرەبووی کارمەندان (ملیۆن دینار)

ا                                                   کارمەندان بەرامبەر کرێ                      کارمەندان بەب کرێ

12

وەی ژمارە (4) ش
 ژمارەی کارمەندانی کۆمپانیاکانی گەشتوگوزار، 2011 

12
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کۆکارمەندی بێکرێکارمەندی بەکرێپۆلی کارمەندان
قەرەبووی کارمەندان 

(ملیۆن دینار)

3542255792636,8کارگێڕی

1211356,5شۆفێر

61061322,6هیتر

4272266533015,9کۆ

(12)خشتەی ژمارە 

2011 ژمارەی کارمەندان و قەرەبووەکانیان لە کۆمپانیاکانی گەشتوگوزاری هەرێمی کوردستان بەپێی پۆل، 

(5)شێوەی ژمارە 

2011ژمارەی کرێکارانی کۆمپانیاکانی گەشتوگوزار، 

13

61 

12 

354 




