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 ثيَشةكى
 

ضِش نشإ بَو ئةجناّ  2009، ٖةوَيةنإ ية طاىل  2004طاٍ ية دةسضووْى بشياسى ئةجناَذاْى طةسرََيشى ية طاَيى  5دواى 
 ٖةسَيُى نوسدطتإ بة تايبةتى.داْى طةسرََيشى طؼتى داْيؼتوإ و ئاظاٖيإ ية عَيشام بةطؼتى و 

ئاَادةناسيةناْى طةسرََيشى ية ناتى ئةجناَذاْى ثشَوطةى طةَاسَوطاصى و رَاسة داْإ ية طةستاطةسى عَيشام و بة ٖةسَيُى 
نوسدطتاْيؼةوة طةيؼتٓة يوتهة. ئةّ ثَشوطةيةى طةَاسؤطاصى و رَاسةنشدْة يةى قَوْاغ ية ثَيؽ خودى ثشَوطةى طةسرََيشى يةوة 

َيت و طشْطييةنةى يةوةداية نة ضواسضَيوةيةنى تةواو ية ٖةَوو بواسةناْذا دةخاتة بةسدةطت يةواْةؾ داْيؼتوإ، ػوَيٓى د
ْيؼتةجَيبووٕ، داَةصساوةنإ و ضاآلنيية ئابووسييةنإ. دواتش ئةّ ضواسضَيوةية بةناس دَيت ْةى تةْٗا بَو دابةؾ نشدْيإ يةطةس 

إ ية سؤرى طةسرََيشيذا ضواسضَيوةى ناسةناْيإ بضأْ، بةيهو وةى ضواسضَيوة بَو ٖةَوو ئةو بزََيشةنإ تانو ٖةس يةنَيهي
 سووثَيواْةؾ بةناس دَيت نة دواى ثشؤطةنة ئةجناّ دةدسَئ ية طؼت بواسةناْى نَوَةاليةتى، تةْذسوطتى، ئابووسى، خوَيٓذٕ و ٖتذ.

ئةجناّ دسا و يةػهشيَ هى ئاَادة ية َاََوطتاياْى   اسةتى ثةسوةسدةئةّ ناسة ية ٖةسَيُى نوسدطتإ بة ٖةَاٖةْطى يةطةٍ وةص
بةسَيض ساَٖيٓشإ بَو ئةجناَذاْى طةسرََيشى طؼتى بةآلّ بةداخةوة يةبةس دةطتَيوةسداْى طياطى ضةْذ اليةَْيهى در بةّ ثشَوطةية، 

و ْية يةطةس ناتى ئةجناَذاْى و ئةطةسى دةطت ْةتةْٗا طةسرََيشييةنة ئةجناّ ْةدسا، تةْاْةت تانو ئةَِشَوؾ ٖيض دةْط و باطَي
 ثَيهشدْةوةى طةس ية ْوَى بؤ ئاَادةناسييةناْى ثشؤطةى طةسرََيشيى طؼتى.

ثشؤطةى ْوَى نشدْةةوةى بؤ  2010نة ية ْاوةِساطتى طاَيى  -طةسةِساى ٖةَوو ئةَاْة، داتاى نَونشاو يةّ ثشَوطةيةدا 
بةسدةواّ بةناس دَيت بَو داْاْى ضواسضَيوةى   -توإ و يةنةنإ و ػوَيٓةناْى ْيؼتةجَيبووٕئةجناَذسا  و تةْٗا تايبةت بوو بة داْيؼ

 ٖةَوو ئةو سووثَيواْةى نة ية ٖةسَيُى نوسدطتإ و ية عَيشاقيؼذا ئةجناّ دةدسَئ.
يشى ثآلٕ داْإ صؤس بة يَيشةدا ثَيويظتة بةس ية ٖةَوو ػتَيو سؤَيى بةسثشطاْى باآلى ذهوَةتى ٖةسَيِ و ٖةسوةٖا بةِسَيض وةص

ٍَ و تةقةآليةنى صؤس ٖةَوو ئةو يَيزْة باآلياْةى نة ية بةغذا بؤ َةبةطتى طةسرََيشى ثَيهَٗيٓشا  بةسصى بٓشخَيٓني نة تواْيإ بة ٖةو
ئةوةى ئةّ  بووٕ يَيشةؾ ية ٖةسَيُى نوسدطتإ يةطةس ئاطتى ٖةسَيِ دووباسةيإ بهةْةوة وَيِشاى ئةو ٖةَوو درايةتييةى نة دةنشا بؤ

 ناسة طةسْةطشَى و يَيزْةنإ تةْٗا يةطةس ئاطتى بةغذا بٔ. 
سَوىل بةِسَيضإ ثاسَيضطاسى ٖةس طَى ثاسَيضطانةى ٖةسَيِ و طةسثةسػتياسى ئيذاسةى طةسَيإ طشْطيى خَوى ٖةبوو ية 

قةصا و ْاذيةنإ نة تواْييإ ناسةنإ  طةسثةسػتى نشدْى تةواوى ثشَوطةنة ية سَيطاى دسوطت نشدْى ييزْةناْى طةس ئاطتى ثاسَيضطا،
 يةطةس ئاطتى خؤيإ سَيو خبةٕ و ئةو طريو طشفت و ئاطتةْطاْةى دةٖاتٓة ثَيؽ ضاسةطةسيإ بهةٕ.

ثَيويظتة ثَيضاْيٓى خَوَإ ئاساطتةى طٓذوقى داْيؼتواْى ْةتةوةيةنطشتووةنإ بهةئ نة ثاَيجؼتيى تةنٓيهييإ ثَيؼهةؾ نشد 
 يةنإ بَو ئةجناّ داْى ثشَوطةى طةَاسَوطاصى و رَاسة داْإ.ية ناتى ئاَادةناس
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ٖةسوةٖا سَوَيى بةِسَيوةبةسى جَى بة جَى ناسى طةسرََيشى ية ٖةسَيُى نوسدطتإ ناى حمُود عومسإ دياسة نة بة ٖاوناسى 
عبذايشصام )ب. ئاَاسى دَٖوى( و عًى طاحل )ب. بةِسَيوبةساْى ئاَاسى ثاسَيضطانإ، بةِسَيضإ ذظَئ نانٌ )ب. ئاَاسى ٖةويَيش(، ضياظإ 

 ئاَاسى طةسَيإ( بةطةسنةوتوويى طةسثةسػتيى َةيذاْيى ثِشَوطةنةيإ ئةجناَذا.
جَيى خؤيةتى سَوىل جواََيشاْةى يةنة يةنةى ناسَةْذاْى دةطتةى ئاَاس ية ديواْى دةطتة و ية ٖةَوو ثاسَيضطاناْى ٖةسَيِ بةسص 

يإ نشدة يةى بَو ئةوةى ئةّ ثِشَوطةية طةسنةوَيت. ٖةسوةٖا ثَيويظتة طوثاطى وةصاسةتى ثةسوةسدة بهةئ نة بٓشخَيٓني نة ػةو و سَور
 ئةو ثةِسى ٖاوناسييإ ثَيؼهةؾ نشدئ ية سَيطاى سَيطةثَيذاْى َاََوطتايإ و دابني نشدْى َٖويةناْى َةػل و ساَٖيٓإ.

إ دةنةئ نة بةو ثةِسى بةسثشطياسةتييةوة ٖاوناسيى تيُةناْى ية نَوتاييذا، طوثاطى داْيؼتواْى ٖةسَيُى نوسدطت
طةسرََيشييإ نشد بة وةآلّ داْةوةى ثَيويظت و ثَيذاْى داتاى ساطت و دسوطت نة يةئةجناَذا طوودى خودى خَويإ دةبَى ية سَيطاى 

 بٓةَاى ئةّ داتاياْة دابني دةنشَئ.ثَيؼهةؾ نشدْى خضَةتطوصاسى و ثشَورة ية اليةٕ ذهوَةت و نةستى تايبةت نة ٖةس يةطةس 

 

 

 طريوإ حمُذ حمى ايذئ
 طةسَونى دةطتةى ئاَاسى ٖةسَيِ
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 بةشى يةكةم

 شةرةتا

 طةسةتا 1-1

طةسرََيشييةنى بؤ طؼت بيٓا و خَيضإ و داَةصساوة و خاوةْذاسة  2009دةطتةى ئاَاسى ٖةسَيِ ية َاْطى تؼشيٓى يةنةَى طاَيى 
ثَيويظت بوو ٖةَوو طةسضاوة داسايى و َشؤظيية طةوسةنإ ية خؤ بطشَيت بؤ ئةوةى ضواسضَيوةيةنى ٖةَةاليةْة و ْوَى  نؼتوناَيييةنإ ئةجناَذا، نة

ظتة بؤ بؤ بيٓانإ و ْؼيٓطةنإ و خَيضاْةنإ بة ثَيى طةسةنةنإ و طوْذةنإ و يةنة ناسطَيشييةنإ دةطت بهةوَيت. ئةّ ضواسضَيوةية صؤس ثَيوي
ى منووْةى سووثَيوة ئابووسييةنإ و سووثَيوة خَيضاْيية جؤساوجؤسةنإ. بؤ ئةوةى بة ػَيوةيةنى ئةسَيٓى يةطةس ووسديى ثَيواْى ئةو ديضائ و سانَيؼاْ

 دياسدة جؤساوجؤساْة سةْط بذاتةوة نة ديشاطة نشاوٕ.
ية سَيطاى طيظتةَى صاْياسيية جوطشافييةنإ  ٖةسوةى ضؤٕ بٓهةيةنى داتا و صاْياسى بؤ طؼت بيٓا و خَيضاْةنإ دةطتةبةس ئةنات نة ئةنشَيت

(GISصاْياسيية خضَةتطوصاسييةناْى تش ثةيوةطت بهش ٍَ َئ، ( يةطةس ْةخؼةى تاصة و ثَيؼهةوتوو دابٓذسَئ. ٖةسوةٖا ئةنشَيت ئةّ صاْياسيياْة يةطة
يى ػاسطتاْى و بٓهةناْى ثؤييع، نة ية سَيطاى وةنو قوتاخباْةنإ و بٓهة تةْذسووطتييةنإ و ػةقاَةنإ و صاْهؤنإ و بٓهةناْى بةسطش

و بة َةبةطتى  نؤَجيوتةسةوة صاْياسى يةطةس ْاوْيؼاْى خَيضاْةنإ و نةطةنإ وةسبطريَيت ئةويؽ بة ثَيى ئةّ طيظتةَة و بة خَيشاييةنى صؤس.
طةوسة بؤ جَيبةجَى نشدْى ثشؤطةى طةَاسؤطاصى و  ، ئاَادةناسيى2010ئةجناَذاْى طةسرََيشيى طؼتيى داْيؼتوإ و ْؼيٓطةنإ ية تؼشيٓى دووةَى 

 رَاسةنشدْى بيٓانإ و دسووطت نشدْى ضواسضَيوةيةنى طؼتى دةطتيإ ثَيهشد، نة ثَيويظت بوو يةطةس ئاطتى بضوونرتئ يةنةى ئاَاسى )بًؤى(
ةناْيإ وةنو يةنةناْى ْيؼتةجَى و ْاْيؼتةجَى، ئيٓحا ْةخؼةى بؤ دسووطت بهشَيت و تةواو بهشَيت، ثاػإ رَاسة داْإ و رَاسدْى بيٓانإ و ثَيهٗات

 طةَاسؤداْى طؼت داَةصساوة بةسٖةََٗيٓةسةنإ و خضَةتطوصاسييةنإ و خاوةْذاسَيتيية نؼتوناَيييةنإ و داْاْى ضواسضَيوةى طؼتطري.
 

 ئاَاجنةناْى طةسرََيشى 1-2

جؤساوجؤسةناْى بةدةطت خظتٓى داتاى ْوَيى صؤس طؼتطري و ووسد ية باسةى طؼت نةطةناْةوة ية ناتَيهى دياسيهشاودا و يةباسةى تايبةمتةْذيية 
ظتيية ثَيذاويظتييةناْى داٖاتوو و ثَيوي بيٓانإ و ْؼيٓطةنإ و خَيضاْةنإ، و ئةجناَةناْى طةسرََيشى بة بةسدى بٓاغةى ثشؤطةى ثاَلٕ داْإ بؤ

ٖا بابةتى ناسطَيِشييةنإ و ٖةسوةٖا بؤ ٖةَيظةْطاْذْى دؤخى ريإ و بؤ َةبةطتةناْى توَيزيٓةوة  و ٖةسوةٖا بةناسَٖيٓاْة باصسطاْييةنإ و ضةْذة
 تشيؽ دادةْشَيت.

بةسْاَةيةنى طةػةثَيذاْى ئابووسى و ، ثَيويظت بة داْاْى ثاَلٕ و بةَٖيضبؤ دَيٓيا بووٕ ية بةِسَيوةضووْى ثشؤطةنة يةطةس بٓةَاى تةْذسووطت و 
َيهٗاتة و نؤَةاَليةتى ٖةية بة طوود وةسطشتٔ ية بٓهةى داتا و صاْياسيية ْوآ و طؼتطريةنإ يةباسةى ٖةَوو ئةو ػتاْةى ثةيوةْذيإ بة قةباسة و ث

ةاَليةْةى داتا و صاْياسى يةباسةى بيٓا و ْؼيٓطة و تايبةمتةْذييةناْى داْيؼتواْةوة ٖةية، طةسةِساى ئةَاْةؾ داَةصساْذْى بٓهةيةنى طؼتطري و ٖةَ
تش بةناسدَيت. داَةصاسوة و خاوةْذاسَيتيية نؼتوناَيييةنإ نة وةنو ضواسضَيوةى ئاَاسى بؤ صؤسَيو ية طةسرََيشييةناْى تش و سووثَيوة منووْةييةناْى 

 ٕ طةسرََيشييةناْذا دةسدةنةوَيت.ٖةسوةٖا طشْطيى طةسرََيشى ية َةصْذةنشدْةناْى داْيؼتوإ ية َاوةى َْيوا
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 ئاَاجنةناْى ساثؤست 1-3
ٕ دةطتةبةس نشدْى صاْياسيي ووسدةناسى يةباسةى جؤسةناْى بيٓانإ و دابةػبووْى جوطشافيإ بؤ بةناسَٖيٓاْيإ ية ثاَلْة خضَةتطوصاسييةنا -1

 ْاوضةييةنإ و داْاْى طياطةتى و بةسْاَةى ْيؼتةجَى نشدٕ.

صاْياسى و داتا يةباسةى تايبةمتةْذييةناْى ْؼيٓطةنإ و دؤخى ْيؼتةجَى بووٕ نة ية داْاْىظياطةت و بةسْاَةى ْيؼتةجَى دةطتةبةس نشدْى  -2
 بووٕ بةناس دةَٖيٓشَئ.

 بةسٕ.دةطتةبةس بووْى صاْياسيى تايبةت بة طةػةنشدْى ْاوضة طوْذْؼيٓةنإ و ػاسْؼيٓى، بؤ ئةو نةطاْةى داْةسى طياطةت و ثاَلٕ و بةِسَيوة -3

تى داْاْى بٓاغةيةى بؤ ثاَلٕ داْاْى بةسْاَة و طياطةتة طؼتييةنإ بؤ ْؼيٓطة َشؤييةنإ و بؤ ٖةَيظةْطاْذْى ئاطتى ٖةبووْى ْؼيٓطة و ئاط -4
 ثَيويظت.ثَيويظتيى ْؼيٓطةى ْوَى و بؤ ئةجناَذاْى يَيهؤييٓةوة يةباسةى دؤخى بزَيوى داْيؼتوإ يةو ْؼيٓطاْةى نة ْضَرتٕ ية نةَرتئ ئاطتى 

ناس و دةطتةبةس نشدْى صاْياسيى ووسدةناسى يةباسةى داَةصساوةنإ و ئةو تايبةمتةْذيياْةيإ نة ثةيوةطنت بة ضااَلنيى ئابووسى و جؤسى نةستى  -5
 رَاسةى ناسنةسإ و دابةؾ بووْة جوطشافييةناْيإ بؤ طوود وةسطشتٔ يَييإ ية بواسةناْى طةػةثَيذاْى ئابووسى و نؤَةاَليةتى.

 دةطتةبةس بووْى صاْياسى يةباسةى رَاسةى خَيضاْةنإ و ْؼيٓطةنإ و دابةؾ بووْى جوطشافياْةيإ. -6

ٍَ ئةو سووثَيو و طةسرََيشيياْة تايبةتاْةى ثةيوةطنت بة تَيهِشاى قةباسةى خَيضإ -7 و بيٓانإ  دةطتةبةس بووْى صاْياسيى ػياو بؤ بةساوسدنشدٕ يةطة
 خاوةْذاسَيتيية نؼتوناَيييةنإ.و ْؼيٓطةنإ و داَةصساوةنإ و 

 دةطتةبةس نشدْى صاْياسيى ٖةَةاَليةْة بؤ يَيهؤَييٓةوة و توَيزيٓةوةنإ. -8
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 بةشى دووةم

 دابةش بوونة جوطرافى و ئامارى و كارطيَرِييةكان 2-1
 *( دابةؾ بووْة جوطشافييةناْى عَيشام

بؤ وةسطشتٓى َٖيُاى ثاسَيضطا و   طةسرََيشييةناْى ثَيؼووتشى عَيشام ثؼتيإ ثَى بةطرتاوةبةثَيى سَيبةسى جوطشافياى عَيشام نة ية طؼت 
ٌَ )ْةيٓةوا(،  5قةصا و ْاذيةنإ، ثاسَيضطانإ بؤ طَى بةؾ دابةؾ نشاوٕ. بةػى يةنةّ  ثاسَيضطا ية خؤ دةطشَيت نة بشيتني ية )دٖوى، َوط

 8بة سيض. بةػى دووةّ  15ةوة دةطت ثَيذةنات تانو  11ذساوة و َٖيُاى ئةّ ثاسَيضطاياْة ية يإ ثَي 1طًَيُاْى، نةسنوى و ٖةويَيش( و َٖيُاى 
يإ ثَيذساوة و َٖيُاناْيإ ية  2دئ، ْةجةف( و َٖيُاى دثاسَيضطا ية خؤدةطشَيت نة بشيتني ية )دياال، ئةْباس، بةغذا، بابٌ، نةسبةال، واطت، طةالذة

ثاسَيضطا ية خؤ دةطشَيت نة ئةواْيؽ بشيتني ية ) قادطية، َوطةْٓا، صيكاس, َيظإ،  5سيض. بةػى طَييةَيؽ بة  28ةوة دةطت ثَيذةنات تانو  21
 بة سيض. 35ةوة دةطت ثَيذةنات تانو  31يإ ثَيذساوة و َٖيُاناْى ئةّ ثاسَيضطاياْة ية  3بةطشة( و َٖيُاى 

يؼإ نشاوة نة ية دوو ثاية ثَيهذَيت و ٖةسوةٖا بؤ ٖةس ْاذيةيةنيؽ ية ٖةسوةٖا بؤ ٖةس قةصايةى ية ْاو ثاسَيضطانةدا َٖيُايةى دةطت ْ
 ثاية ثَيهذَيت. 5ٖةس قةصايةى َٖيُايةى داْذساوة نة ئةويؽ ية يةى ثاية ثَيو دَيت و بةّ ػَيوةية َٖيُاى ٖةس يةنةيةنى ناسطَيِشى ية 

ثاية ثَيهذَيت و َٖيُايةنيؽ بؤ طةِسةى يإ نةست ية ْاو ْاذية بؤ ريٓطةؾ )ػاسْؼني و طوْذْؼني( َٖيُايةى داْذساوة نة ئةويؽ ية يةى 
ثاية ثَيهذَيت، بةّ  3ثاية ثَيهذَيت و ٖةس بةّ ػَيوةية َٖيُايةنيؽ بؤ ٖةس طوْذَيو داْذساوة ية ْاو نةستةناْذا نة ئةويؽ ية  3داْذساوة نة ية 

 ثاية ثَيهذَيت. 12إ طوْذ ية ثَييةؾ َٖيُاى بةناس ٖاتوو بؤ ٖةس ػوَيَٓيو يةطةس ئاطتى طةِسةى ي

يةّ طةسرََيشييةؾ ٖةس ثةيِشةوى ئةو دابةػبووْة جوطشافية نشاوة نة بؤ ثاسَيضطا و قةصا و ْاذية و ريٓطة )ػاسْؼني و طوْذْؼني( ةنإ 
دةطت  101ثاية ثَيهذَيت و ية  3ية داْذساوة بةاَلّ َٖيُايةنى تايبةت بؤ ئاوةداْييةنإ )ذى( ية َْيو ْاوضة ػاسْؼيٓةناْى ْاذيةنإ داْذساوة نة 

نؤتايى دَيت و تيايذا طؼت ئةو طةِسةناْةى طةس بة ئاوةداْييةنٔ داْذساوٕ و ئيٓحا َٖيُايةنى تايبةت بؤ نةستةنإ ية َْيو  299ثَيذةنات و بة 
نؤتايى دَيت و تيايذا طؼت ئةو  999 دةطت ثَيذةنات و بة 301ثاية ثَيهذَيت و ية  3ْاوضة طوْذْؼيٓةناْى ػاسةدَييةنإ داْذساوة نة ية 

ثاية ثَيهذَيت و  2طوْذاْة دياسيهشاوٕ نة طةس بة ٖةس نةستَيهٔ. ثاػإ َٖيُايةنى تايبةت بؤ ٖةس طةِسةنَيو داْذساوة ية ْاو ئاوةداْييةنةدا نة ية 
ثاية ثَيهٗاتووة و بة  2ة ية َْيو نةستةناْذا و ية نؤتايى دَيت و ٖةسوةٖا َٖيُايةنيؽ بؤ طوْذةنإ داْذساو 99ةوة دةطت ثَيذةنات و بة  01ية 
ثاية  11نؤتايى دَيت. بةّ ثَييةؾ َٖيُاى بةناس ٖاتوو بؤ ْاوَٖيٓاْى ػوَيَٓيو يةطةس ئاطتى طةِسةى يإ طوْذ ية  99دةطت ثَيذةنات و بة  01

 ثَيهذَيت.

ثاية ثَيهذَيت و َٖيُاى  5طتى طةِسةى دسووطت نشاوة نة ية بؤ َةبةطتى طةسرََيشيى طؼتيى داْيؼتوإ و ْؼيٓطةنإ َٖيُايةى يةطةس ئا
ةناْى دةطت ْيؼاْهشاو بؤ ٖةس طةِسةى يإ طوْذَيو َٖيُايةنى تاقاْةية و دووباسة ْابَيتةوة ية ٖيض ػوَيَٓيهى تش يةطةس ئاطتى بضوونرتئ يةن

ْياسييةناْى تايبةت بة ثاسَيضطا، قةصا، ػاسةدَى ريٓطة ناسطَيِشي )طةِسةى/ طوْذ(. ئةنشَيت ية سَيطاى ئةّ َٖيُايةوة ٖةَوو طؼت صا
 )ػاسْؼني/طوْذْؼني(، )ئاوةداْى/ نةست(، )طةِسةى/طوْذ( بةدةطت بَئ.
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 *( دابةؾ بووْة ئاَاسييةنإ

بة ثَيى ئةّ  بؤ دابةؾ بووْة ئاَاسييةنإ طيظتةَى ْاوَٖيٓإ و رَاسةنشدْى ثةيِشةو نشاو ية ئاوةداْى و نةستةناْذا سةضاو نشاوة و
 ْاوضة ية و ،ئاوةداْيية 4446طيظتةَةؾ ْاذية ية ْاوضة ػاسْؼيٓةناْذا بةطةس ضةْذ ئاوةداْيةنذا دابةؾ نشاوة نة رَاسةيإ 

 ضةْذ يا يةى بةطةس ئاوةداْييةنيؽ ٖةس و عَيشاقذا ٖةَوو ية نةستة 9740 رَاسةيإ نة نشاوة دابةؾ نةستذا بةطةس طوْذْؼيٓةناْيؼذا

 طؼتيى نؤى نة نشاوة دابةؾ طوْذَيهذا ضةْذ بةطةس نةستَيو ٖةس نة ناتَيهذا ية ئةَة طةِسةنة، 6464 يإ طؼتى نؤى نة نشاوٕ دابةؾ هذاطةِسةنَي

 بة بةطنت ثؼت بة ئةويؽ نشاوٕ دابةؾ بًؤنَيو ضةْذ بةطةس طةِسةنَيو و طوْذَيو ٖةَوو ٖةس دواتش طوْذة، 18896 عَيشام ٖةَوو ية طوْذةنإ

 بًؤنة. 70051 عَيشاقذا ية بًؤنةنإ ٖةَوو نؤى نة بيٓانإ ىرَاسة

 *( دابةؾ بووْة ناسطَيِشييةنإ

 نة قةصا ْاوى بة  نشاوٕ دابةؾ ناسطَيِشى يةنةناْى ضةْذ طةس بة نة ثَيهٗاتووة ثاسَيضطا 3 ية ناسطَيِشييةوة سووى ية نوسدطتإ ٖةسَيُى

 ية يةنإ ػاسةدَى نؤى و نشاوٕ دابةؾ يةنذا ػاسةدَى ضةْذ بةطةس قةصاياْةؾ يةّ ٖةسيةى و نوسدطتاْذا ٖةسَيُى ٖةَوو ية قةصاية (32) رَاسةيإ

 طوْذْؼني و ػاسْؼني ريٓطةى بؤ يةنيؽ ػاسةدَى ٖةس و ثَيهذَيت يةى ػاسةدَى ضةْذ يإ يةى ية قةصايةى ٖةس ية. ػاسةدَى 128 نوسدطتإ ٖةسَيُى

 يةنةى بضوونرتئ نة نشاوة دابةؾ طةِسةنَيو ضةْذ بةطةس ئاوةداْييةنيؽ ٖةس و ئاوةداْييةى ضةْذ ةسبةط ػاسْؼني ريٓطةى نشاوة. دابةؾ

 ئةَةؾ نشاوٕ، دابةؾ دا طوْذ ضةْذ بةطةس نةستةناْيؽ و نةستَيو ضةْذ بةطةس ْاذيةدا ية طوْذْؼني ريٓطةى ٖةسوةٖا ػاسْؼيٓذا. ية ناسطَيِشيية

 نوسدطتإ ٖةسَيُى ثاسَيضطاناْى ػاسةدَيهاْى و قةصا رَاسةى خواسةوة خؼتةى طوْذْؼيٓةناْذا. ْاوضة ية اوةبةطرت ثَى ثؼت ثَيهٗاتةى بضوونرتئ

 دةناتةوة. سووٕ

 ثاريَسطاكان ثيَى بة يةكان شارةدىَ و قةزا ذمارةى بوونى دابةش (:1) ذمارة خشتةى

 يةنإ ػاسةدَى رَاسةى قةصانإ رَاسةى ثاسَيضطا ْاوى
 41 9 ٖةويَيش
 11 11 طًَيُاْى

 21 7 دٖؤى
 

 ثيَهاشة طشتييةكان  2.2

 طةسرََيشى 

َيهى ثشؤطةيةنى طؼتيية بؤ رَاسدْى طؼت تانةناْى صيٓذوو )عَيشاقييةنإ و بياْييةنإ(، ئةواْةى يةْاو طٓووسى جوطشافيايى عَيشاقذإ ية طات
ػيهشدْةوة و بآلونشدْةوةى طؼت صاْياسيية دميوطشافى و ئابووسى و دياسيهشاودا، ٖةسوةى نؤنشدْةوة و تةياسنشدٕ و ٖةَيظةْطاْذٕ و 

 ٖيض نؤَةآليةتييةناْى ثةيوةطت بةّ نةطاْة يةخؤ دةطشَيت. ٖةسوةٖا بؤ صاْيٓى دابةػبووْى جوطشافياْة و تايبةمتةْذيية جياواصةناْيإ بة بَى
 البشدٕ يإ دووباسة بووْةوةيةى.

 

 يةنةناْى ناسطَيِشى 
 ةسَيِ و ثاسَيضطا و قةصا و ْاذيةناْة بةثَيي طٓووسى ناسطَيشييإ.َةبةطت ييَي ٖ
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 ْاوةْذي يةنةي ناسطَيِشى 
 َةبةطت يَيي ْاوةْذي قةصا يإ ْاذيةية.

 

  طٓوسي ػاسةواْي 
 ئةو طٓوسةية نة يةاليةٕ ػاسةواْيةناْةوة دياسيهشاوة بَو ْاوضةيةى بَو ِساثةِساْذْي خضَةتطوصاسي ػاسةواْي.

 ػاسْؼني 
 ْاوضاْةٕ نة نةوتوْةتة طٓوسى ػاسةواْيةنإ.ئةو 

 

 طوْذْؼني 
 ئةو ْاوضاْةٕ نة نةوتوْةتة دةسةوةي طٓوسي ػاسةواْيةنإ.

 

 طةِسةى 
دياسي طشدبووْةةوةيةنى ػاسْؼيٓاْةي داْيؼتواْة ية بيٓا و ْؼيٓطة )ئاظاٖي(ي جَيطري يإ طةِسَونذا، ٖاوطَي يإ ثةسؾ و باَلوٕ و رَاسةيةني 

نة يةطةسي سَيهةوتووٕ يإ ية دؤخَيهى دإ ثَيذاْشاوى ْاوخَويي داية و بةَةؾ ية ػوَيٓةناْى تش جيادةنشَيتةوة. ٖةسوةٖا طٓوسي نشاوي ٖةية 
 ئاػهشاي ٖةية، ية يةى يإ ضةْذ بًؤنَيو ثَيو ٖاتووة.

 

 نةست 
يؼتواْي ية ْؼيٓطة )ئاظاٖي(ي جَيطري يإ طةسَونذا دةرئ نة دابةؾ بووَْيهي ناسطَيِشيياْةى طوْذْؼيٓة و ية طوْذَيو يإ صياتش ثَيو ٖاتووة و داْ

ةستَيو نةغ دساوطَيي يةى يإ ثةسؾ و باَلوٕ و ْاو و رَاسةي دياسي نشاوي داْجَيذاْشاوى ٖةية ية ْاوخَودا، طٓوسي ئاػهشاي خَوي ٖةية. ئةطوجنَي ن
 تيايذا ْةريت.

 

 طوْذ 

يايذا نةطاَْيو ية َْيو خاْوو يإ السَي )نةثش( يإ ضادسي بةيةنةوة يهاودا دةرئ، بةصَوسي طشدبووْةوةيةنى طوْذْؼيٓاْةى داْيؼتواْة نة ت
ة ية طةسقاَيي ثيؼةي نؼتوناَئ بةٖةَوو جَوسةناْيةوة و ْاوي دياسيهشاوي ٖةية و يةْاوخَودا داْجَيذاْشاوة و طٓوسي سووٕ و ئاػهشاى ٖةية ن

 ػوَيٓةناْي تش جياي دةناتةوة.
 

 بًَوى 
ؼشَي و َةَيَيو بيٓاية نة دةطوجنَي طةِسةى/طوْذ يإ بةػَيهى بَيت و ئةتواْشَي طٓوسي جيا بهشَيتةوة يةطةس صةوي و وَيٓةى ية طةس ْةخؼة بهَينَو

يإ نةَرت ( خاْووي ئاطايي 100 -70رَاسة َٖيُاى بذسَييَت، طٓوسي سووٕ و ئاػهشاي خَوي ٖةية نة دةتواْشَي بة ئاطاْي بٓاطشَيتةوة. ية ْضيهةي )
ناسطَيِشيية ثؼت  يةوة بةثَيي جَوسي خاْووةنإ ثَيو دَيت. منشةي ِسيضبةْذي دةدسَييت يةَْيو طٓوسي طةِسةى يإ طوْذ، بةاَلّ بًَوى يةنَيو ْية ية يةنة

 ثَي بةطرتاوةنإ بةَيهو دابةػهشدْي طةِسةنة، بةَةبةطتى ئاطاْهشدْي بةِسَيوةبشدْي ثشَوطةي طةسرََيشي.
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  ّيإ نَواَلٕػةقا 
ْةنشابَيت سَيطةيةني طؼيت يإ تايبةتة دةضَيت بةسةو دةسواصةي بيٓايةى يإ صياتش، دةطوجنَي ػةقاّ يإ نَواَلٕ ػَوطتة يإ قريتاو نشابَيت يإ 

نشَيت بَو ػةقاّ ْاو و رَاسةي جياواص )خَوٍ بَيت( ئةطوجنَي ِسَيو بَي يإ خواس و خَيض، ئةطوجنَي يةٖةسدووالوة نشاوة بَي يإ يةاليةنةوة داخشاو بَي، دة
َيهى فةسَيى يةػةقاَةناْي تش يإ نَواَلْة ٖاوطَي يإ ْضيهةناْي ٖةبَي، ْانشَيت ْاوي ْةبَيت، دةتواْشَيت ئةو ْاوةى نة ثَيى دةْاطشَيتةوة طيفةت

 ٖةبَيت ياْيؽ ٖيض طيفةتَيهى فةسَيى ْةيبَيت.
 

 خاْوو 
وةطتاوة و ية رووسَيو يإ صياتش يإ ثاْتايى تش ثَيو دَيت و طةقفَيو داي ثؤػيوة و صؤس جاس دةطوجنَى بة  بيٓايةني طةسبةخَوية نة يةطةس خَوي

ضةْذ ثايةيةى ديواسَيهى دةسةنى دةوس دسابَى يإ ديواسة جيا نةسةوةنةى ية بٓاغةوة تا طةقف دسَيز بَيتةوة. دةطوجنَى طةقفى خاْووةنة تةْيا ية طةس 
خاْووةنة طةقفى ْةبَيت و ية ثاْتاييةى ثَيهٗاتبَى نة ضواس دةوسى ديواس نشابَيت. و دةنشَيت خاْووةنة ية ٖةس َادةيةنى بيٓاطاصى  سابوةطيَت. دةنشَيت

ةَوو يإ ةطات بة ٖثَيهٗاتبَيت. دةنشَي ية يةى ْٗؤّ يإ صياتش ثَيهٗاتبَيت . بؤ ٖةس خاْوويةى دةسطايةى يإ صياتش ٖةية نة ية سَيطا يإ ية نؤالْةوة ئ
 صؤسبةى بةػةناْى.

خاْوو بؤ َةبةطتى ْيؼتةجَى بووٕ، باصسطاْى، ثيؼةطاصى، يإ بؤ ثَيؼهةؾ نشدْى خضَةت طوصاسى بةناسدَيت. دةنشَى بهشَيت بة ناسطة يإ 
ًَة يإ ٖةس ػوَيٓى باصسطاْى يإ ػوَيٓى ْيؼةجَى بووْى طةسبةخؤ يإ تةالسى ْيؼتة جَى بووٕ يإ باصسطاْى يإ عةَباس يإ طةس داب يإ نؤطاى داْةوَي

 ػتَيهى تش.

ووٕ و ئةطوجنَي بيٓا ية رَاسةيةى خاْووي ْيؼتةجَي بووٕ ثَيو ٖاتبَيت وةنو تةالسة ْيؼتةجَييةنإ يإ ئةو ْؼيٓطاْةى ية دوو َْٗوّ ثَيو ٖات
 –دونإ  –وةى ٖاوبةؾ، ثاػهَوناْي بيٓا وةى )طةساد ٖةسيةنيإ دةسطاى ضووْة رووسةوةى طةسبةخؤيإ. يةناتى ٖةبووْى يةى دةسطاى ضووْة رووسة

 نؤطا( بة ثَيهٗاتةي طةسةنيي بيٓا دادةْشَيت ْةوةى بيٓايةني طةسبةخؤ. ية طةسرََيشيذا ئةّ ػوَيٓاْة بة بيٓا دادةْشَئ: –تواييت 

  بووٕ يإ ئيؽ نشدٕ يإ بةناس ْةٖاتبَيت.صةويي ثةسرئ نشاو )طياد دساو( ئةطةس ٖةَووي يإ بةػَيهي بةناس َٖيٓشابَيت بَو ْيؼتةجَي 
 .صةويي طةقف ْةنشاو نة ئيؼي تَيذا دةنشَي وةى دسوطت نشدْي بًَوى يإ ناػي يإ بةسد ... ٖتذ 
  ئةو بيٓايةي ية رَيش دسوطت نشدْذاية ئةطةس بٓاغةى بؤ داْذسا بَيت و ٖةس ضواس ديواسي بؤ نشابَيت و بةالى نةّ يةى ْٗؤَى طةقفى بؤ

 ت.نشابَي
 وةى  بيٓاي ثةساوَيض خشاو ض بة ػَيوةي ٖةَيؼةيى يإ ناتي بَيت ية ناتي طةَاسَوطاصيذا بة بَى سةضاو نشدْى ئةو َاددةيةي ثَيي دسوطت نشاوة

 َيت.)ضادس، نوخ، ضيغ، ... ٖتذ( و يةطةس صةوى يإ ئاودا جَيطري نشابَيت و بؤ ْيؼتةجَي بووٕ يإ ناسنشدٕ يإ ٖةسدوونيإ بةناس َٖيٓشاب
 ؼتةجَي ئةو ْةفةس ٖةَيطش و ثاثؤساْةى نة ية بةْذةسةنإ و ئاوة ٖةسَيُايةتييةناْى عَيشاقذإ و بة ػَيوةيةني بةسدةواّ جَيطري نشاوٕ و بؤ ْي

 بووٕ يإ بؤ ناسنشدٕ بةناس َٖيٓشاوٕ.
 ى جَيطري نشاوٕ ية ناتي طةَاسؤطاصيذا ئةطةس وةى عةسةباْة و بؤدي ئَوتَوَبَيًةنإ نة ية طةس صةوي بةػَيوةي بةسدةواّ يإ ناتي يةطةس صةو

 ػوَيين ْيؼتةجَي يإ داَةصساوة بةناسَٖيٓشابٔ.
 ٖةسيةى ية تاْهي ئاو و وَيظتطةي بةَٖيضنشدْي ناسةبا و باخضة و طؤسةثاْة طؼتييةنإ و بيٓاي ضؤَيهشاو نة ػياو ْةبَيت بؤ ْيؼتةجَيبوو ٕ

ةْاويذا ضَيؼتخاْة يإ ضاخياْة يإ َاَيَيو ٖةبَيت نة ئةونات بة بيٓا يإ داَةصساوة دادةْشَيت. يإ بةناسَٖيٓإ طةَاسؤ ْادسَئ َةطةس ي
 ٖةسوةٖا ضةتش و ػوَيٓةناْى وةطتاْى ثاغ و ثشدةنإ بة بيٓا ئةرَاس ْانشَئ.
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 دةسطاى طةسةنيى ضووْة رووسةوةى بيٓا 

ة يإ قادسَة بَيت و بضَيت بةسةو ثَيهٗاتةناْى بيٓا و ْٗؤَةناْى. دةنشَيت بيٓا صياتش ية دةسطا يإ دةسواصةيةى نة بةسةو ػةقاّ يإ سَيِشةو يإ سَيط
 يةى دةسطاى وةى يةنى ٖةبَيت و ئةوةيإ نة صؤستش بةناس دةَٖيٓشَيت وةنو دةسطاى طةسةنى دادةْشَيت.

 

 دةسطاى الوةنيى بيٓا 

 دةسطاى طةسةنيى ضووْة رووسةوة ْةياْطشَيتةوة بة دةسطاى الوةنى دادةْشَيت.ٖةس دةسطايةى يإ دةسواصةيةى نة َةسجةناْى باغ نشاو ية 
 

 منشةي طةسرََيشيي بيٓا ية بًؤنذا 

ذاْة يةطةس ئةو منشةيةية نة تايبةتة بةناسةناْي طةسرََيشي و بة بؤياخ يةطةس بيٓانإ دادةْشَيت بؤ ئاطاْهشْي ناسةناْي طةسرََيشى. ئةّ رَاسةيَي
تة ية ٖةس بًؤنَيو بةرَاسة )يةى( دةطت ثَي دةنات و بةسدةواّ دةبَيت تا دوايني بيٓا ية بًؤنةنةدا و بةػَيوةي يةى ية دواي يةى(. ئاطيت بًؤنة، )وا

 ئةَة بة ثَيى ثآلْى تايبةت بة رَاسةيَيذاْةوة دةنشَيت )جا ئةطةس ثالْةنة رَاسةيَيذاْي ػاس بَيت يإ الدَي(.
 

 منشةي يةنة ية بيٓايةنةدا 
ادةْشَيت طت يَيي رَاسة يَيذاْي ثَيهٗاتةناْي بيٓانةية يةػوقة و داَةصساوةنإ و َاَيةنإ ... ٖتذ. بؤ ٖةس بةػَيو يةّ ثَيهٗاتاْة رَاسةيةى دَةبة

ةى بيٓانة و بة ( ةوة دةطت ثَيذةنات و بةسدةواّ دةبَيت تا دوايني يةن1بةثَيي ثالْي تايبةت بة رَاسةيَيذإ و ئةّ رَاسةية ية ٖةس بيٓايةنذا ية )
 ػَيوةي يةى ية دواي يةى.

 

 ثيَهاشة شةرةكييةكانى تايبةمتةندييةكانى بيهاكان و نشيهطةكان و خيَسانةكان 3.2

 جؤسي بيٓا 
 :بيٓانإ ثؤيني دةنشَئ بؤ 

يإ ية رَيشةوةية )صياتش ية بيٓايةى نة ثَيو ٖاتووة يةدوو ْٗؤّ يإ صياتش بةبَى سةضاو نشدْى ئةوةى نة ْٗؤَةنة ية طةس صةويية  باَيةخاْة: -1
يةنةيةنى ْيؼتةجَى بووٕ(، قادسَةيةني  ٖةية ية ْاوخؤ يإ يةدةسةوة نة بؤ ٖةَوو ْٗؤَةناْى بيٓانة بةناس دَيت و يةواْةية تةْٗا بؤ 

ةناس دةَٖيٓشَيت يإ َةبةطيت ْيؼتةجَي بووٕ بةناسبَيت ئةطةس ٖةَوو يةنةنإ ٖى ْيؼتةجَى بووٕ بٔ يإ بؤ ْيؼتةجَى بووٕ و ناس نشدٕ ب
 تةْٗا بؤ َةبةطتى باصسطاْى بةناس دَيت.

بيٓايةني بة تةْٗاية نة ثَيو ٖاتووة ية يةنةيةني ْيؼتةجَيبووٕ و خَيضاَْيو يإ صياتش بةناسي دةَٖيٓٔ بؤ ْيؼةجَى بووٕ يإ بؤ  خاْوو: -2
 ناسنشدٕ و ْيؼتةجَى بووٕ يةيةى ناتذا و ئةنشَيت بة بيٓانةى تشةوة يهابَيت )ضةطجاو( و ية رووسَيو يإ صياتش ثَيهٗاتبَيت.

ةى يإ بيٓايةني طةسبةخؤى ناتيية بة َاددةي خاو دسوطت نشاوة نة صؤس و بةسدةطتة وةى قوِس، قاَيؽ، طةاَلي داس و الْةي نةثش يإ صْخ: -3
 تةْةنة و تةختةى ناْضايى )ضيٓهؤ( يإ تةختةى داس و تةْٗا بؤ ْيؼتةجَي بووٕ يإ بؤ ناس و ْيؼتةجَي بووٕ يةيةى ناتذا، بةناس دَيت.

4- :ٍَ الْةيةنة ية ثَيظيت ذوػرت يإ خوسي يإ قوَاؾ دسوطت دةنشَيت و دةتواْشَيت بة ئاطاْى ظوَيَيٓشَيت و  ضادس )خَيُة( يإ سةمشا
 بطواصسَيتةوة.

بيٓايةنى ثَيؼرت ئاَادةنشاوة، بةػَيوةيةني ناتي يإ ٖةَيؼةيي جَيطري نشاوة و َاددةي طةسةنيي دسوطت نشدْى داس، ئاطٔ يإ   نةسةظإ: -5
 ْيؼتةجَى بووٕ بةناس دَيت.ضيٓهؤية و بؤ ناس يإ 
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بيٓايةنة بةناسدَيت بؤ ناس، داطري نشاوة بة دةصطايةني ذهوَي يإ ْاذهوَي و دةنشَيت بةػَيهى تايبةتى تَيذا بَيت بؤ  داَةصساوة يإ ناسطة: -6
ٍَ بَيت نة ية بٓةِسةتذ ا بؤ يةخؤطشتٓى نؤَةَية نةطاَْيو بةناسَٖيٓاْى ثاطةواْةنإ. دةنشَيت داَةصساوةنة ػوَيَٓيهى ْيؼتةجَى بووْى بةنؤَة

تذ. دسوويت نشابَيت نة دؤخَيهى ٖاوبةؾ نؤيإ دةناتةوة وةى ْةخؤػخاْة، بةْذخياْة، ػوَيٓى ْيؼتةجَى بووْى نشَيهاسإ يإ قوتابيإ، ... ٖ
 ٖؤتَيٌ و َؤتَيًةناْيؽ بة داَةصساوة دادةْشَئ.

ٍَ يإ طةْتةسى باصسطاْى: -7 دةبيَٓيت و ية بٓةِسةتذا وةنو ْاوةْذَيهى تةواو باصسطاْى دسووطت نشاوة و بةناسدَيت طؼت بيٓايةنة ضةْذئ سؤَيى  َؤ
 ْٗؤّ و ثَيهٗاتةناْى بؤ ضاآلنيى ئابووسى بةناس دةَٖيٓشَئ.

( و َٖيؼتا ئةو بيٓاية ية نة بٓاغة و ضواس ديواس و بةالى نةّ طةقفى َْٗوَى يةنةَى بؤى نشاوة )ْيؼاْةناْى سووٕ بٔ ية دسوطت نشدْذا:  -8
 تةواو ْةبووبَيت و ػياو ْةبَيت بؤ بةناسَٖيٓإ ية ناتى طةسرََيشى دا.

 

 ْؼيٓطة 

نشاوة  بيٓايةنة يإ بةػَيهة ية بيٓايةى، ػوَيين َاْةوةية و جيا و طةسبةخؤية، ية بٓةِسةتذا بؤ ْيؼتةجَى بووْى خَيضاَْيو يإ صياتش ئاَادة
ناتى طةسرََيشيذا. ض ية ناتى طةَاسؤطاصيذا  بةناس َٖيٓشابَيت ية اليةٕ خَيضاَْيهةوة يإ صياتش، يإ داخشاو جا بؤ ٖةس ػتَيهيؽ بةناس َٖيٓشابَيت ية 

ٍَ بَيت و نةطى تيا ْةبَيت. خَيضاَْيو يإ صياتش تَييذا بٔ، داَةصساوةيةى يإ صياتش بةناسيإ َٖيٓابَيت، ياخود يةناتى طةَاسؤطاصى يإ  بَيت، يإ ضؤ
ية رَيش دسووطتهشدْذا بَيت. ْؼيٓطةنة ضووْةرووسةوةيةنى طةسبةخؤى ٖةية نة بةناسدَيت بؤ ٖاتٔ و سؤيؼنت ثَييذا بة بَى ئةوةى طةسرََيشيذا 

هى ْاضاس بٔ بة ْؼيٓطةيةنى تشدا تَيجةِسٕ. ْؼيٓطة ية رووسَيو يإ ضةْذ رووسَيهى يهاوى خاوةٕ يةى دةسطاى ضووْة رووسةوة يإ ضةْذ رووسَي
 ٖةسوةٖا ثاػهؤناْى ثَيهذَيت.جيا جيا و 

بؤ َةبةطتى طةسرََيشى و بؤ ئةوةى نةغ ية ثشؤطةى رَاسدْى داْيؼتوإ بَى بةؾ ْةبَيت، ٖةس ػوَيَٓيو نة ية ناتى طةَاسؤطاصى يإ 
ْةبَيت بة ْؼيٓطة دادةْشَيت طةسرََيشيذا نةطَيو يإ صياتش بة ػَيوةيةنى ساٖاتوو تَيذا بٔ و ٖيض ػوَيَٓيهى تشى ْيؼتةجَى بووْى ساٖاتووى تشيإ 

 تةْاْةت ئةطةس بؤ َةبةطتى ْيؼتةجَى بووْيؽ دسووطت ْةنشابَيت بؤ منووْة وةنو دونإ يإ ضَيؼتخاْة. بيٓاى بةآلوة ْشاو نة بؤ ْيؼتةجَى
 :بووْى َشؤظ ػياو ْةبَيت، بة ْؼيٓطة داْاْذسَيت. يةبةس ئةَة ْؼيٓطةنإ دابةؾ دةنشَئ بةطةس ئةَاْةى خواسةوة

 
 

 :ٕيةنةي ْيؼتةجَي بوو 

ػوَيَٓيهى َاْةوةى جيانشاو و طةسبةخؤية نة بؤ ْيؼتةجَى بووْى خَيضاَْيو يإ صياتش ئاَادة نشاوة، ياخود يةنةيةنى ئاَادةْةنشاوة بؤ 
 دةطشَيتة خؤى:ْيؼتةجَى بووٕ بةآلّ خَيضاَْيو وةنو ْؼيٓطةيةى بةناسى دةَٖيَٓيت ية ناتى طةسرََيشى نشدْذا و ئةَاْةى خواسةوة 

ئةو ػوَيٓةى نة ٖةَوو يإ ضةْذ بةػَيهى ثَيذاويظتيية بٓةِسةتييةناْى ْيؼتةجَى بووٕ )وةى ضَيؼت يَيٓإ،  خاْوو و ػوقة: ( أ
ٍَ بَيت يإ  ػوَيٓى ػووػنت، ئاوى سانَيؼشاو بة بؤِسى و ئاودةطت(ى تَيذا بَيت جيا يةوةى ية ناتى طةسرََيشى نشدْذا ضؤ

 ش ية خَيضاَْيو تَييذا بزئ.خَيضاَْيو يإ صيات

ئةو ػوَيٓاْةى بة َاددةى خاوى بةسدةطتى وةى قاَيؽ، طةآلى داس و )بةسدى( يإ ٖةس  يةنةناْى ْيؼتةجَى بووْى ناتى: ( ب
 ػتَيهى تشى ٖاوػَيوة وةنو نؤخ و نةثش دسووطت نشابٔ و ثَيهٗاتة طةسةنييةناْى ْيؼتةجَى بووْيإ تَيذا ْةبَيت.

ٍَ، نةيةى  بووْى جوآلو: يةنةناْى ْيؼتةجَى ( ت نة وةى ػوَيٓى ْيؼتةجَى بووٕ بةناس دَئ ية ناتى طةسرََيشيذا، وةى ضادس، سةمشا
 يإ نةػتى، ظاسطؤْةناْى ػةَةْذةفةس، بةيةّ، خاْووى طةسئاو، ئةو ػتاْةى نة سادةنَيؼشَئ وةنو نةسةظإ، ... ٖتذ.
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ةنشاوٕ يإ ئاَادة ْةنشاوٕ يإ ْةطؤِسدساوٕ بؤ ػوَيٓى ْيؼتةجَى نة دسووطت ْ يةنةناْى ْيؼتةجَى بووْى ثةساوَيض خشاو: ( ث
بووْى َشؤظ بةآلّ وةنو يةنةى ْيؼتةجَى بووٕ بةناس َٖيٓشاوٕ ية ناتى طةسرََيشيذا، بؤ منووْة يةنةناْى ْيؼتةجَى بووٕ ية 

ؤساْة. ٖةسوةٖا ئةو يةنةياْةى نة ية نؤطاناْى داْةوَيًة، تةوَيًةنإ، طةساجةناْى طواطتٓةوة، ئةػهةوتةنإ و ػتى تشى يةّ ج
بٓةِسةتذا بؤ ْيؼتةجَى بووْى َشؤظ دسووطت نشاوٕ بةآلّ دواتش بةآلوة ْشاوٕ و بةٖؤى تَيهضووْيإ طؼت خضَةتطوصاسييةناْى 

 ْاويإ ساوةطتاوٕ، ئةطةس ية ناتى طةسرََيشى نشدٕ نةغ يإ نةطاَْيو تيا بزئ.

ةصساوةنإ نة نةطاَْيو تياياْذا دةرئ، وةنو ْؼيٓطةى ثاطةوإ يإ بةِسَيوةبةسى ئةو يةنة ْيؼتةجَى بووْاْةى ْاو داَ ( د
 داَةصساوةنة.

 

 :ْؼيٓطةى طؼتى 

جؤسَيو ػوَيٓى تشة نة ية سووى دسووطت نشدْةوة جيا و طةسبةخؤية و بؤ تَيذا بةطةس بشدْة و بؤ ْيؼتةجَى بووْى نؤَةآلَْيهى 
اوبةؾ يإ باسَيهى تايبةت ياخود ئاَاجنى ٖاوبةؾ ثَيهةوةيإ دةبةطتَيتةوة. بةطؼتى يةّ جؤسة طةوسةى تانةنإ دسووطت نشاوة نة دؤخى ٖ

ػوَيٓاْة ػتةنإ ٖاوبةػة وةى ػوَيٓى ضَيؼت يَيٓإ، رووسى داْيؼنت، ػوَيٓى ْووطنت، طةسَاو و ئاودةطت نة ٖةَوو نةطاْى َْيو ئةّ 
 ْؼيٓطةية بةٖاوبةػى بةناسيإ دةَٖيٓٔ و بشيتني ية:

ئةو بيٓاياْةى َاْةوة تياياْذا بة نشَى دةطتةبةس دةبٔ وةى ٖؤتَيًةنإ، َؤتَيًةنإ، ثاْظيوْةنإ و ئةو خاْوواْةى رووسى ساخشاو بة  ( أ
 نشَى دةدةٕ.

ئةو ػوَيٓاْةى َاْةوة تياياْذا بة ػَيوةى نؤَةآلْى طةوسةى خةَيهاَْيهة نة ئاَاجنَيهى طؼتيى ٖاوبةؾ يإ بةسرةوةْذيى ٖاوبةؾ   ( ب
ثَيهةوةيإ دةبةطتَيتةوة وةنو ْةخؤػخاْةنإ، بةػة ْاوخؤييةنإ، نةَْيظةنإ، صيٓذاْةنإ، خاْووةناْى ضاودَيشيى نؤَةآليةتى، 

، دَيشةنإ و نةَْيظةنإ نة ئةّ ػوَيٓاْة ية ناتى اآلضووةنإ، ػوَيٓةناْى َاْةوةى سةبةٕ و ساٖيبةنإخاْووةناْى ثةنهةوتة و بةط
 ػوَيٓى َاْةوةى ساٖاتوو بٔ.طةسرََيشى نشدْذا 

بيٓاى ئاَادة نشاو بة َةبةطتى َاْةوةى ناتيى ئةو نةطاْةى ضاآلنى يإ بةسرةوةْذيى ٖاوبةػيإ ٖةية وةنو طةسباصطةنإ، نةَجى  ( ت
 ئاواسةنإ، نةَجى نشَيهاساْى ضاآلنييةنى تايبةت.

 

 ٖؤتَيٌ يإ خاْةى ثؼوودإ يإ نؤَةَيطةى طةػتياسى 
 نشاوى جَيطريٕ و بةساَبةس بة نشَيى دياسيهشاو ذةواْةوةيإ تيا دةنشَيت.بيٓاى دسووطت 

 :ػوَيٓى َاْةوةى جيانشاوٕ و يةطةس خؤى وةطتاوة و تايبةت بة ْيؼتةجَى بووْى نؤَةَية خةَيهاَْيهى دياسيهشاو نة  بةػى ْاوخؤيى
 ؤييةنإ يإ خاْةى َاْةوةى ثضيؼهةنإ و ٖى تش.بةسرةوةْذيى ٖاوبةػيإ ٖةية دسووطتهشاوة، وةنو قوتابييةنإ ية بةػة ْاوخ

 :بة دةصطايةنى بَى قاصاْخ دادةْشَيت نة بؤ ضيَٓيهى دياسيهشاوى داْيؼتوإ بةخؤِسايى خضَةتطوصاسى ثَيؼهةؾ  خاْةى ضاودَيشى نؤَةآليةتى
 ٖى تش.دةنات، وةى خاْةنإ ضاودَيشى نشدْى بةطاآلضووإ و خاْةناْى ضاودَيشى نشدْى ْةوجةواْإ و 

 :ٕنؤَةَية بيٓايةنى دسووطتهشاوٕ نة ضاودَيشيى تةْذسوطيت و ضاسةطةس ثَيؼهةؾ بة داْيؼتوإ دةنةٕ بة طؼتى. دةصطا تةْذسوطتييةنا 
 :َضطةوت، نةَْيظة و دَيش و ػوَيٓةناْى تشى ثةسطتؽ نة تايبةتٔ بة جَى بةجَى نشدْى سَيُٓايية ئاييٓييةنإ. خاْةناْى ثةسطتؽ 
 بشيتني يةو بيٓا ذهوَياْةى ئةسنَيهى فةسَى ثَيؼهةؾ دةنةٕ و ية ضواسضَيوةى دادثةسوةسى و  ظاصى و بٓهةناْى ثؤييع:يةنةناْى ضان

 ياطادا وةى صيٓذاْةنإ.
 :ٕنؤَةَية بيٓايةنٔ نة بة جَيطريى دسووطتهشاوٕ بؤ َاْةوةى نؤَةَية خةَيهاَْيهى صؤس ئةواْةى  يةنةناْى ْيؼتةجَى نة نةطاَْيو تَييذا

 نةغ يإ صياتش بٔ. 6اَاجنى ٖاوبةؾ يإ بةسرةوةْذيى تايبةتى ٖاوبةؾ ثَيهةوة طشَييإ دةدات، و ثَيويظتة رَاسة تانةنإ يةّ ػوَيٓاْةدا ئ
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 ٕداَةصساوةنا 
َيهى ٖاوسةطةصى ناآل و/يإ نؤَةَية ضاآلنى و داٖاتَيهٔ نة ية اليةٕ خاوةَْيو يإ بةِسَيوةبةسايةتييةى بةِسَيوة دةبشدسَيت بؤ بةسٖةّ َٖيٓاْى نؤَةَي

 خضَةتطوصاسى نة ية يةى ػوَيٓى جوطشافيذا دةنشَيت و ئةبَيت ئةّ َةسجاْةى خواسةوة ية داَةصساوةناْذا ٖةبَيت:
 ئةجناَذاْى ضاآلنييةنى ئابووسى، واتة داَةصساوةنة خضَةتطوصاسى و/يإ ناآل ثَيؼهةؾ بة نةطاْى تش بهات. (1

ػوَيٓةى نة تَييذا ٖةَيهةوتووة جَيطري بَيت و ئةَة بة طؼتى بيٓايةنى طةسبةخؤ يإ بةػَيو ية بيٓا يإ  ٖةبووْى ػوَيَٓيهى جَيطري، يةو (2
ى نؤَةَية بيٓايةنى يةتةْيؼت يةى دةبٔ و ية يةى ػوَيٓيؼذا )ية َْيو ثةسريَٓيهذا(، نة دةنشَيت ناسطةيةى، قوتاخباْةيةى ياخود دةصطايةن

ٍَ و ثةآلْةى جوآلوٕ و ناسَيو دةنةٕ بة داَةصساوة داْاْذسَئ تا ئةو ناتةى تايبةمتةْذيى جوآلْيإ ية دةطت ذهوَى يإ باصسطاْى بَيت. ئةو نة
بذةٕ و جَيطري بنب يةطةس صةوى يإ يةطةس ئاو )وةنو عاسةباْةى جوآلو يإ ئؤتؤَبَيٌ يإ فشؤػياسى طةِسؤى(. ٖةسوةٖا ػوَيٓى ناسنشدْى 

ٕ سَيطا يإ بةطؼتى ٖةس ثشؤرةيةنى تش بة داَةصساوة داْاْذسَئ وةنو خاْووى ئاَادةنشاوى تايبةت بة تايبةت بة دسووطتهشدْى بيٓا يا
ٔ َةطةس ية ئةْذاصياس و نشَيهاسةنإ. ٖةسوةٖا طؤِسةنإ و بيٓا ػوَيٓةواسيية نؤْةنإ و ئةو بيٓاياْةى بةآلوة ْشاوٕ بة داَةصساوة ئةرَاس ْانشَي

ة يإ ٖةس داَةصساوةيةنى تش ٖةبَيت نة خضَةتطوصاسييةى ثَيؼهةؾ بهات و ئةونات بة داَةصساوة دادةْشَيت و ْاويإ ضاخياْة يإ قاوةخاْ
 طةَاسؤ دةدسَيت و رَاسةى بؤ دادةْشَيت.

 ئةطةس خاوةْى ٖةبَيت جا ض يةى نةغ بَيت يإ ٖاوبةػييةى ٖةبَيت ية َْيوإ ضةْذ نةطاَْيو يإ نةطايةتييةنى )اعتباسى(. (3

 ةى بةِسَيوةبةس )بةِسَيوةبشدَْيهى تاى(.بووْى ي (4

 

 َاددةى طةسةنيى ديواسى دةسةوةى بيٓا 
ئةو َاددة طةسةنييةية نة ية دسووطت نشدْى ديواسى دةسةوةى بيٓانةدا بةناس ٖاتووة و دةنشَيت نةسثوض، بةسد، بًؤى )ثاسضةى نؤْهشيتى(، 

 تةختةى داس يإ ػتى تش بَيت.ثاسضةى بيٓاى ئاَادةنشاو، قوِس، تةختةى ناْضايى )ضيٓهؤ(، 
 

 طاَيى دسووطت نشدْى بيٓا 
 َةبةطت ئةو طاَيةية نة بٓاغةى طةسةنيى بيٓانة تيايذا داْذساوة.

 

 َةبةطتى ئَيظتاى بةناس َٖيٓاْى بيٓا 

ْيؼتةجَى بووٕ و َةبةطت ضؤْيةتيى بةناس َٖيٓاْى بيٓانةية بة ضاوثؤػى نشدٕ ية َةبةطتى طةسةنيى دسووطتهشدْى بيٓانة. دةنشَيت بؤ 
يَٓيتةوة. ناسنشدٕ ية يةى ناتذا بةناس بَيت بؤ منووْة رووسَيهى ْؼيٓطة وةنو ْؤسيٓطةى ثضيؼهى بةناس بَيت و ئةويرت وةى يةنةى ْيؼتةجَى بووٕ مب

 دةنشَيت ئةْذاَاْى خَيضإ تَييذا بٔ و دةػهشَيت بةّ ػَيواصاْةى خواسةوة بَيت:
بيٓانةية نة ضةْذ نةطاَْيو يإ ئةْذاَاْى خَيضاَْيو تيادا دةرئ ية ناتى ئةجناَذاْى طةَاسؤطاصى يإ  يةنةيةنى خَيضاَْيو تَيذا بَيت: -1

 طةسرََيشيذا.

يةنةيةنى بيٓانةية نة نةطاَْيو تَييذإ بةآلّ ية ناتى طةَاسؤطاصى يإ طةسرََيشيذا ئاَادة ْني و دةنشَيت طةسداْى  ْؼيٓطةى داخشاو: -2
ت يإ ئةسنَيو جَى بةجَى بهةٕ يإ خةسيهى طةػت و طوصاس بٔ ية ْاوةوة يإ دةسةوةى وآلت، واتة بؤ َاوةيةنى خَيضاَْيهى تشيإ نشدبَي

 نوست ْائاَادة بٔ.
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ٍَ )نةطى تيا ْيية(: -3 يةنةيةنى بيٓانةية نة ية ناتى طةَاسؤطاصى يإ طةسرََيشيذا نةطى تَيذا ْيية، يإ بؤ بةنشَى داْة  ْؼيٓطةى ضؤ
ِساخشاو بَيت( يإ داْيؼتواْةنةى بؤ دةسةوة وآلت نؤضيإ نشدبَيت و ْؼيٓطةنةيإ بؤ بةطةس بشدْى ثؼووةنإ و َؤَيةتةنإ )ساخشاو يإ ْا

 ثاساطتبَيت يإ بةودوايياْة دسوطتهشدْى تةواو بووبَيت ياخود بة ٖةس ٖؤناسَيهى تش.

 ٖةس وةى ية ثَيٓاطةى ْؼيٓطةى طؼتيذا ٖاتووة. ْؼيٓطةى طؼتى: -4

 بيٓانشاوَيهى جَيطرية نة ية بةساَبةس نشَييةنى دياسيهشاودا ذةواْةوة دةطتةبةس دةنات. ٖؤتَيٌ: -5

داَةصساوةيةنة نة ضاآلنييةنى ئابووسيى دياسيهشاو تَييذا ئةجناّ دةدسَيت و دةنشَيت بةسٖةّ َٖيٓاْى ناآل و/يإ ثَيؼهةؾ  داَةصساوةى ناسنةس: -6
 طاصى و رَاسةنشدْذا.نشدْى خضَةتطوصاسييةى بَيت ية َاوةى طةَاسؤ

داَةصساوةيةنة نة ضاآلنييةنى ئابووسى تَييذا ئةجناّ دةدسَيت بةآلّ ية ناتى طةَاسؤطاصيذا بة ػَيوةيةنى ناتى ساوةطتاوة  داَةصساوةى داخشاو: -7
يإ ٖةس ٖؤناسَيهى تش  ض بةٖؤى طةخبَيشى نشدْى بيٓاى داَةصساوةنة يإ نةٍ و ثةَيةناْييةوة بَيت ياخود بةٖؤى وةسصى بووْى ضاآلنييةنة

 بَيت.

8- :ٍَ داَةصساوةيةنة نة ٖيض ضاآلنييةنى ئابووسى تَييذا ئةجناّ ْادسَيت يةناتى طةَاسؤطاصيذا ض بة ٖؤى ئةوة بَيت نة تاصة  داَةصساوةى ضؤ
 دسووطتهشابَيت و َٖيؼتا دةطت بةناس ْةبووبَيت يإ َةبةطتى فشؤػنت يإ بةنشَيذاْيإ ٖةبَيت.

 

 ضاآلنى 

 ئةو ناسةية )جؤسى ناس يإ بةسٖةَةنةى( نة داَةصساوةنة ئةجناَى دةدات يةْاو يةنةى بيٓادا و ئةنشَيت يةنَيو يةَاْةى خواسوة بَيت: طشوػتى
 ضاآلنيى نؼتوناَيى: بةسٖةّ َٖيٓاْى نؼتوناَيى ية خؤ دةطشَيت بة طؼت يكةناْييةوة وةى سووةنى، ئارةَيى، ساو، داسطتإ، بةسٖةََٗيٓاٖى -1

ئارةَيةنإ و ثةَيةوةس و ئةواْى تشيؽ نة ية بيٓانةدا ئةجناّ دةدسَئ وةى ضاْذْى دسةخت و بةسٖةّ ية ػيٓايية ثةسرئ نشاوةنإ و 
. بؤ تؤ بؤَةبةطتى ضاْذٕ و صيادبووٕ ْةَاَطةنإ، بةخَيو نشدْى ئارةَيى ضواسثَيى و ثةَيةوةس و ئارةَيةناْى تش و ئاَادةنشدٕ و ثةسةثَيذاْى

ٍَ وةى ضاْذْى بةسٖةَى نؼتوناَيى بة ٖةَوو جؤسةناْييةوة، بةخَيو نشدْى ٖةَوو جؤسة منوو ْة ضاآلنييةناْى ثةيوةْذيذاس بة نؼتونا
وٕ ئارةَيَيو، ساو، داسطتإ، ضاآلنييةناْى دواى دسوَيٓة )دواى بةسٖةّ ٖاتٔ(، ئاَادة نشدٕ و ثةسةثَيذاْى تؤ بؤ َةبةطتى ضاْذٕ و صيادبو

 ٖتذ. )تهاثش(، ...

ى ضاآلنيى ثيؼةطاصى: ئةو ضاآلنييةية نة ثةيوةْذيى ٖةية بة دةسَٖيٓاْى طاَاْى ناْضايى و ناآل فًضييةنإ وةى بةناْضا نشدٕ و دةسَٖيٓاْ -2
 ْةفتى خاو، طاصى طشوػتى، طوطشد، فؤطفات، ... ٖتذ.

ةسٖةََٗيٓاْى ناآلى ثيؼةطاصى ية سَيطاى طؤِسيٓى بةسٖةََٗيٓاْى ناآلى ثيؼةطاصيية طؤِسدساوةنإ ضاآلنييةنة نة ثةيوةْذيذاسة بة ب
ٍَ ئةو ناآلياْةى نة ٖؤناسبووْة بؤ بةسٖةَٗاتٓيإ  َواطةفاتةناْيإثَيذاويظتيية ٖاوناسةنإ بؤ ئةو بةسٖةَة ْوَيياْةى نة ية  جياواصٕ يةطة

ية سَيطاى بةناسَٖيٓاْى ناس و طةسَاية و سَيهخظنت و ئةواْةؾ نة ية بيٓادا ئةجناّ دةدسَئ وةى ئاَادةنشدٕ و ثاساطتٓى طؤػت و 
سٖةَةناْى ػري، ٖاِسيٓى داْةوَيًة، بةسٖةَةناْى بةسٖةَةناْى و َاطى و طةوصةوات و ََيوةنإ، ثيؼةطاصيى صةيت و سؤٕ، ثيؼةطاصيى بة

ْاْةواخاْةنإ، نانائؤ و ضؤنؤيَيت و ٖةس ثيؼةطاصييةنى تش، ضاث نشدٕ و ئةو خضَةتطوصاسيياْةى ثةيوةْذييإ ثَيوة ٖةية، ثيؼةطاصيية 
ئاََيشةناْى تايبةت بة بيٓني، ياسييةنإ،  نيُيائييةنإ، ثيؼةطاصييةناْى دةسَاْظاصى، ثَيذاويظتييةناْى خاوَئ نشدْةوة، ناتزََيشةنإ،

ْى طةوٖةسةنإ، ضانهشدْةوةى ئاََيش و نةسةطتةنإ، ثانهشدْةوةى ئاو، دسووطتهشدْى بيٓا و سَيطا، تَيهذإ، ... ٖتذ. ٖةسوةٖا بةسٖةََٗيٓا
 وصةى ناسةبا و نؤنشدْةوة و ثانهشدْةوة و دابةػهشدْى ئاو.
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ٍَ ئةو  ضاآلنيى باصسطاْى: ئةو ضاآلنييةية -3 نة ثةيوةْذى بة ناسى باصسطاْى ٖةية بة ٖةَوو جؤسةناْييةوة )نِشئ و فشؤػتٓى ناآلنإ( يةطة
ةنإ( ضاآلنيية باصسطاْيياْةى ثةيوةْذيإ ثَيوة ٖةية، و ٖةسوةٖا باصسطاْيية ثةساوَيضيةناْيؽ دةطشَيتة خؤى )قاصاجنةناْى باصسطاْيية بضوون

 ةوة بةدةطت دَئئةواْةى ية ناسى باصسطاْيى بضوون

ضاآلنيى خضَةتطوصاسى: ضاآلنييةنة نة ثةيوةْذى بة دةطتةبةس نشدْى ئةو خضَةتطوصاسيياْةوة ٖةية نة ثَيؼهةػى تانةنإ و خَيضاْةنإ  -4
 دةنشَيت وةنو خضَةتطوصاسييةناْى ثضيؼهى، ثةسوةسدةيى، ئاطايؽ و بةسطشى، ... ٖتذ.

ة ضاآلنييةناْى ثَيؼرتدا ْني و باطيإ ْةنشاوة، وةى ئةو خضَةتطوصاسيياْةى ثةيوةْذييإ بة ضاآلنييةناْى تش: طؼت ئةو ضاآلنيياْةٕ نة ي -5
تةْذسووطتى َشؤظةوة ٖةية، ضاآلنيية ثيؼةيى و صاْظتى و تةنٓيهييةنإ، ضاآلنييةناْى بةنشَى دإ و بةنشَى طشتٔ، ضاآلنييةناْى 

و ضاودَيشى نشدٕ، ضاآلنييةناْى خضَةتطوصاسيية تانةنةطييةنإ، ضاآلنييةناْى  خضَةتطوصاسييةناْى ثؼتيواْى نشدٕ، ضاآلنييةناْى ئاطايؽ
 بيٓانشدٕ و دسوطت نشدٕ، طواطتٓةوة و نؤطايى نشدٕ، ثةيوةْذييةنإ، بيُة، ... ٖتذ.

 

 نةستى ناس 
 واسةوةية:ٖةَيهةوتةى داَةصساوةية ية سووى ئةو ضاآلنيية دةطت ْيؼاْهشاوةى نة تَييذا دةنشَيت و يةى يةَاْةى خ

 :ئةطةس خاوةْذاسَيتيى داَةصساوةنة بطةِسَيتةوة بؤ ذهوَةت بة بَى سةضاو نشدْى ئةوةى ئايا ئةو ناسةى تيادا دةنشَيت ناسطَيِشيية يإ  ذهوَى
 سَيهخشاوةيى، و ثاسةداس نشدْى بةػَيوةى ْاوةْذيية، وةنو ديواْى وةصاسةتةنإ.

 :ِسَيتةوة بؤ ذهوَةت ناسَيهى بةسٖةََٗيٓاْى تيادا ئةجناّ بذسَيت و ثاسةداسنشدْى ية اليةٕ ئةطةس خاوةْذاسَيتيى داَةصساوةنة بطة طؼتى
 خؤيةوةية )يإ نةطَيهةوةية(، وةى نؤَجاْيا باصسطاْي و ثيؼةطاصى و طواطتٓةوةييةنإ ... ٖتذ.

 :نةستى ذهوَى بة بَى سةضاو نشدْى سَيزةى ٖةس  ئةطةس طةسَايةى داَةصساوةنة بة ػَيوةى ٖاوبةؾ بَيت ية َْيوإ نةستى تايبةت و تَيهةآلو
 يةنةيإ.

 :ئةو داَةصساواْةٕ نة خاوةْذاسَيتيإ دةطةِسَيتةوة بؤ نؤَةَية ٖةسةوةصييةنإ، و طةسَايةنةػى ية ثؼهى بَى طٓوس ثَيو دَيت. ٖةسةوةصى 

 :َْيو ية دةطتةى نؤَجاْيانة بطةِسَيتةوة بة بَى سةضاو ئةو داَةصساوةية نة خاوةْذاسَيتييةنةى بؤ تةْٗا يةى نةغ يإ نؤَةَية نةطا تايبةت
 نشدْى اليةْى ياطايى داَةصساوةنة.

 :ئةطةس خاوةْذاسَيتى داَةصساوةنة بة تةواوى بؤ نةستى تايبةت بطةِسَيتةوة و نةطةنةؾ عَيشاقى ْةبَيت ياخود نؤَجاْيايةى بَيت و ية  بياْى
 اليةٕ نةطاْى بياْييةوة بةِسَيوة بربدسَيت.

 

 خَيضاْى ئاطايى 
ت يإ خَيضاْى ئاطايى بؤ َةبةطتةناْى طةسرََيشى ثَيٓاطة دةنشَيت و بشيتيية ية نةطَيو يإ نؤَةَية نةطاَْيو نة ثةيوةْذيى خَيضاْيإ ٖةبَي

ٖاوبةؾ بٔ و خَيضاْى ئاطايى ْةياْبَيت و ية تةواو يإ بةػَيهى يةنةيةنى ْيؼتةجَى بووْذا بزئ و ية خواسدٕ و ػتة ثَيويظتةناْى تشى رياْذا 
 دابةؾ دةبَيت بؤ:

خواسدٕ و ناسة ثَيويظتةناْى تشى ريإ بة تةْيايى ئةجناّ دةدات بَى ٖةبووْى ثةيوةْذى بة نةطَيهى  ثَيهٗاتوو ية تةْٗا يةى نةغ: خَيضاْى (1
تش، وةى نؤَةَية نةطاَْيو نة ية ْؼيٓطةيةنى ئاطايي ) خاْوو يإ ػوقة( يإ ٖؤتَيٌ يإ ػوَيَٓيهى طةػت و طوصاسى دةرئ و ٖيض 

 و ٖةس يةنَيهيإ بؤ بزَيوى خؤى ثؼت بة خؤى دةبةطتَيت.ثةيوةْذييةنى خَيضاْى ثَيهةوةيإ ْابةطتَيتةوة 

نؤَةَيَيهى دوونةطى يإ صياتش نة ثَيهةوة دادةْيؼٔ و طةسؤنى خَيضاْيإ ٖةية و ية بةدةطت َٖيٓاْى  ثَيهٗاتوو ية ضةْذ نةغ: خَيضاْى (2
ت و يإ ْةياْبَيت )ثَيهةوة بةػذاسى بهةٕ ية خؤساى و ثَيذاويظتييةناْى تشى رياْذا ٖاوبةػٔ و دةنشَيت بوودجةيةنى ٖاوبةػيإ ٖةبَي
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وة خةسجييةناْذا ية داٖاتى طةسؤنى خَيضاْةوة يإ ٖةْذَى ية ئةْذاَاْى خَيضاْةوة(، دةنشَيت ثةيوةْذييةنى خَيضاْى ثَيهةوةيإ ببةطتَيتة
 بةػَيهى رةَةناْى خواسدٕ ٖاوبةؾ بٔ. يإ ْةياْبةطتَيتةوة ياْيؽ ٖةسدوو ذاَيةتة تَيهةآلو بٔ، و ئةْذاَاْى خَيضإ ية ٖةَوو يإ

ٍَ خَيضاْةنةدا بزيت بة ئةْذا َى ٖةسنةطَيو بة ػَيوةيةنى ناتى ية دةسةوةى وآلت بَيت و دواى َاوةى نةَرت ية طاَيَيو بطةِسَيتةوة و يةطة
سةوةى وآلت بة ئةْذاَى خَيضإ ئةرَاس خَيضإ دادةْشَيت، بَيحطة ية قوتابيإ و ْةخؤػةنإ نة بة بَى سةضاو نشدْى َاوةى َاْةوةيإ ية دة

 دةنشَئ.
َةسد ْيية ٖةسنةطَيو ية خةسجييةناْى خَيضاْذا بةػذاس بَيت ئةْذاَى خَيضإ بَيت، بؤ منووْة ئةو باونةى بةسدةواّ ية دةسةوةى وآلت 

ٍَ  خةسيهى ناسنشدْة و بؤ ٖاوطةس و َٓذاآلْى خةسجى دةَْيشَيت بة ئةْذاَى خَيضإ داْاْشَيت َةطةس يةناتى طةسرََيشى نشدْذا ية طة
 خَيضاْةنةيذا بَيت.

ٍَ خؤيذا بطَيِشَيت و ية طةس ػةقاّ يإ بةسدةسطاى بيٓانإ يإ ية ٍَ و ثةَيى خؤى يةطة طةس دةنشَيت خَيضإ بةبَى ػوَيٓى َاْةوة بَيت و نة
 ػوطتةنإ يإ ية ٖةس ػوَيَٓيهى تشى يةو جؤسة خبةوَيت.

 

 ٍَ  خَيضاْى بةنؤَة
ا ة نةطاَْيو نة ية ْؼيٓطةيةنى طؼتيذا دةَيَٓيٓةوة و ٖيض ثةيوةْذييةنى خَيضاْى ثَيهةوةيإ ْابةطتَيتةوة و ية ئاَادةناسييةناْى رياْذنؤَةَي

ٍَ يةنرتدا ْانةٕ، بؤ منووْة َيواْاْى ٖؤتَيٌ، صيٓذاْةنإ، قوتابيإ، يةتيُةنإ، بةطاآلضووإ و ثةنهةوتووإ، و ٖةسوةٖ ةو ا ئبةػذاسى يةطة
شَيتةوة و ية نشَيهاساْةى ثَيهةوةٕ ية ْؼيٓطة طؼتييةناْذا. ئةو طةسباصاْةى ية طةسباصطةنإ يإ داَةصساوةناْى تشى طوثا دإ ئةّ ثَيٓاطةية ْاياْط

ٍَ خَيضاْةناْياْذا دةْووطشَئ.  طةسرََيشيذا ية طة
ٍَ دا خَيضا ْى ئاطايى ٖةٕ، بؤ منووْة خَيضاْى بةِسَيوةبةسى ٖؤتَيٌ نة ية ثَيويظتة سةضاوى ئةوةؾ بهشَيت نة ية ٖةْذَى ْؼيٓطةى بةنؤَة

ى، بؤية ػوَيَٓيهى تايبةت ية ٖؤتَيًةنةدا ريإ بةطةس دةبةٕ يإ بةِسَيوةبةسى ْةخؤػخاْة و خَيضاْةنةى، يإ بةِسَيوةبةسى صيٓذإ و خَيضاْةنة
ٍَ صاْياسييةناْى خَيضاْى ئاطاييذا وةسدةطريَي نةطى يإ صياتش نة ية ْؼيٓطةيةنى ئاطاييذا دةرئ و ٖيض  6ٔ. ٖةسوةٖا نؤَةَيَيهى صاْياسييةناْيإ ية طة

سدْذا ثةيوةْذييةنى خَيضاْى ثَيهةوةيإ ْابةطتَيتةوة و ٖةسيةنَيهيإ ية بزَيوى خؤيذا ثؼت بةخؤى دةبةطتَيت و يةواْةية ية ٖةْذَى رةَى خوا
 ٍَ ٍَ نةطاْى تش ٖاوبةؾ بٔ بة خَيضاْى بةنؤَة دادةْشَئ، بؤ منووْة ئةو نشَيهاساْةى ية ػوَيٓى ناسنشدْذا دةرئ يإ ئةو نةطاْةى ثَيهةوة ية يةطة

نةغ يإ نةَرت بَيت ئةَاْة بة  5ػوقة يإ خاْووَيهذإ. بةآلّ ئةطةس رَاسةى ئةو نةطاْةى ٖيض ثةيوةْذييةنى خَيضاْى ثَيهةوةيإ ْابةطتَيتةوة 
ٍَ داْاْذسَئ بةَي هو بة خَيضاْى ئاطايى ئةرَاس دةنشَئ. ٖةسوةٖا ية خَيضاْى بةنؤَةَيذا ئةو نةطاْةى ْائاَادةٕ بة ئةْذاَى خَيضاْةنة خَيضاْى بة نؤَة

 داْاْذسَئ.
 

 ٕطةسؤنى خَيضا 
ٍَ خَيضاْةنةيذا دةريت و ية ْاو وآلتذاية و بةّ ْاوة يةْاو ئةْذاَاْى تشى خَيضاْةنةدا  دةْاطشَيتةوة بة بَى ئةو نةطةية نة بة ػَيوةى ساٖاتوو يةطة

ٍَ نةَرت ْةبَيت. بةطؼتى ئةّ نةط 12سةضاو نشدْى سةطةصى ئةو نةطة بةآلّ ئةبَيت تةَةْى ية  ة خاوةْى دةطةآلتة و بةسثشطة ية داْاْى سَيهاسى طا
ناسوباسى ئابووسيى خَيضإ و دةنشَيت نةطاْى تش يةَةدا ٖاوناسيى بهةٕ. َةسد ْيية ئةو نةطة بَيت نة بةتةَةْرتئ بَيت يإ دةساَةتى  تايبةت بؤ

ٍَ ٖةَوو يإ بةػَيهى ئةْذاَاْى خَيضاْةنةدا.  يةواْى تش صياتش بَيت بةآلّ َةسجة نة ثةيوةْذييةنى خضَايةتى ٖةبَيت يةطة
 

 خاوةْذاس 
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و بة ثَيى  ،ية نة ية سووى بةِسَيوةبشدْةوة دةطةآلتذاسة بةطةس ناسى خاوةْذاسَيتية نؼتوناَيييةنةوةئاطايى يإ نةطايةتييةنةى ئيعتباسيطَيهى نة
. ةتىيةطةس ػاْي بةسثشطياسةتيية تةنٓيهى و ئابووسييةناْى تايبةت بة خاوةْذاسَيتييةنة ةى ثَيذساوة بِشياس وةسدةطشَيت وئةو بابةتاْةى نة سَيط

 ئةنشَيت ساطتةوخؤ يإ ية سَيطاى بشيهاسَيهةوة بةسثشطياسةتييةناْى بة ئةجناّ بطةيةَْيت و ئةَاْةى خواسةوة بة خاوةْذاس دادةْشَئ:
 يإ ت ئةو نةطةى خاوةْذاسَيتييةنى نؼتوناَيى بةِسَيوة دةبات )خاوةْى بَيت يإ بةنشَى بَيت يإ بةِسَيوةبةسى بَيت( جا ض تةْٗا سووةنى بَي

 ببات. تةْٗا ئارةَيى بَيت يإ ٖةسدوونيإ بَيت ثَيهةوة، ية ْاوضةى ػوَيٓى ْيؼتةجَى بووْى بَيت يإ ية ْاوضةيةنى تش بَيت و خؤى بةِسَيوةى

 .صةوييةنى بة نشَى طشتبَيت و بؤ ناسوباسى نؼتوناَيى بةناسى بَٗيَٓيت 

 ت و َافى طوود يَيى وةسطشتٓى بة خؤى دابَيت و بؤ بةسٖةََٗيٓاْى نؼتوناَيى صةوييةى بةناس بَيَٓيت نة ٖى خؤى ْةبَيت و بةنشَيؽ ْةبَي
 بةناسى بَٗيَٓيت.

 بةساَبةسيإ يؼى ْةبَيتٖةَيظونةوت نشدْ ةطت دابٔ تةْاْةت ئةطةس َافىرَاسةيةى دسةختى ية بٔ د. 

 ْيإ بؤ ناسى باصسطاْى يإ فشؤػتٓيإ يإ فشؤػتٓى ضةْذ ئارةَيَيهى ية بٔ دةطت دابٔ بة َةبةطتى طوود وةسطشتٔ يةوإ يإ ية بةسٖةَةنا
ًَطةى ثةَيةوةس يإ ناسطة ى بةسٖةَةناْيإ وةنو طؤػت، ػري و )َؼتكاتة(، ثَيظت و ؿوف، يإ ضةْذ ػاْةيةنى ٖةْطوئ يإ ثةَيةوةس يإ نَي

 ٖةيَيٓةسى جوجهةى ية بٔ دةطتذابٔ.

 ةوةصييةى ٖةبَيت نة خاوةْذاسَيتييةنى نؼتوناَيى بةِسَيوة ببات يإ ناسى ثَيبهات، ئةوا ئةطةس داَةصساوةى ذهوَى و نؤَجاْيا و نؤَةَيةى ٖةس
ٍَ يإ ََيؽ ٖةْط يةرَيش دةطتى  خاوةْذاسةدا بٔ ياخود دةنش َيت ية بة خاوةْذاسى نؼتوناَيى دادةْشَيت. دةنشَيت صةوييةنى نؼتوناَيى يإ ئارة

ناَيى بةِسَيوة ببات ية جؤسةناْى بةسٖةَى نؼتوناَيى. ئةطةس وةنو يةنةيةنى طةسبةخؤى نؼتوناَيى يةى ناتذا دوو يإ صياتش خاوةْذاسَيتى نؼتو
إ و بةِسَيوة بربدسَيت و يةى بةِسَيوةبةسايةتيى ٖةبَيت و ٖؤناسةناْى بةسٖةّ َٖيٓإ ٖاوبةؾ بٔ، وةنو َٖيضى ناس و ئاََيشةنإ و ئاَشاصةن

 تيى نؼتوناَيى ئةرَاس دةنشَئ.ئارةَيةنإ، ئةوا وةنو يةى خاوةْذاسَي

 

 خاوةْذاسَيتى 
ييةناْى سووبةسَيهة ية صةوييةى نة ٖةَووى يإ بةػَيهى بةناس ٖاتووة بؤ َةبةطتةناْى بةسٖةّ َٖيٓاْى نؼتوناَيى و ناسوباسة تةنٓيهى و ناسطَيِش

ٍَ ضةْذ نةطاَْيه ى تش بةِسَيوة دةبشدسَئ، بة بَى سةضاو نشدْى خاوةْذاسَيتى يإ وةنو يةنةيةنى طةسبةخؤى نؼتوناَيى ية اليةٕ تانة نةطَيو يإ يةطة
ٍَ يإ بةسٖةَى ئارةَيى تياياْذا بةسٖةّ دةَٖيٓذس َئ بة نياْى ياطايى يإ سووبةس يإ ٖةَيهةوتةنةى. ٖةسوةٖا ئةو يةنة و داَةصساواْةى ئارة

 خاوةْذاسَيتيى نؼتوناَيى دادةْشَئ.
 

 بةسٖةَى سووةنى 
ًَ ، طةمنةػاَى، ثةتاتة، طوَيى طوَية بةسؤرة، ثةَؤ( ية خؤ دةطشَيت. ٖةسوةٖا بشؤػهة بشْخطةيية طةسةنييةنإ )وةنو طةمن، جؤ، بشؤػهة نَي

، تةَاتة( و باخةناْى خوسَا و ََيوة و باخى ٖاوبةؾ و داسطتاْةنإ و ٖةَوو جؤسة وَيٓحةالوةنييةنإ و طةوصةوات )وةنو باقًة، ْيظو، يؤبيا، َاؾ، 
 طةيةى وةنو ْةَاَطةى دسةخت، داسى جواْى و داسةناْى داسطتاْةنإ يةخؤ دةطشَيت.ْةَاَ

 

 بةسٖةَى ئارةَيى 
ٍَ نة بشيتني ية َةِس، ضَيٌ و طا،  ٍَ و بةسٖةَةناْى ئارة ٍَ و بةسٖةّ َٖيٓاْى ئارة ًَطةناْى ثةَيةوةس، بضٕبةخَيو نشدْى ئارة ، طاََيؽ، ذوػرت، نَي

ًَطةناْى َاطى، ػاْةناْى   ََيؽ ٖةْط و ٖى تش، يةخؤ دةطشَيت.نَي
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 بةشى شيَيةم
 ريَكار

 

 ثرشيارنامةى شةرذميَرى  1.3
داْإ و جَى بواسى ى ضووْايةتى ية ياى ْوَى و ئاَادةناسى بؤ باصداَْيهرووسى عةَةيياتى طةسرََيشى طشْطيى دا بة بواسى بةناس َٖيٓاْى تةنٓةيؤر

دا و بٓةَا و  2010ئاَؤرطاسيية َْيودةويةتييةنإ يةباسةى طةسرََيشيى داْيؼتوإ و ْؼيٓطةنإ ية بةجَى نشدٕ بة ثؼت بةطنت بة ْوَيرتئ 
ةناسييةوة ئاَؤرطاسييةناْى ْةتةوة يةنطشتووةنإ ية جَى بةجَى نشدْى طةسرََيشييةنإ بؤ طةيؼنت بة ضواسضَيوة ئاَاسييةناْى ٖةَةاليةْة و بةووسد

 ةناْيإ و خَيضاْةنإ، ئةَاْةؾ ية سَيطاى:يةباسةى بيٓانإ و تايبةمتةْذيي
ية  بةناسَٖيٓاْى طهاْةسى صيشةى ية داطشتٓى ثشطياسْاَةناْى طةسرََيشيذا، بة َةبةطتى وةسطشتٓى خَيشا و ووسدى صاْياسييةنإ و دووسى نشدٕ -1

ةنإ ية ناسى َةيذاْييةوة دةطت نشا بة ٖةس جؤسة ٖةَية يإ اليةْطريييةى ية داطشتٓى داتاناْذا. ٖةسوةى دواى طةِساْةوةى ثشطياسْاَ
ةنى سووثَيواْذْى ثشطياسْاَةنإ و ضاسةطةسنشدْيإ ية سَيطاى بةسْاَةى تايبةتةوة. بؤ طةيؼنت بةَاْة ثشطياسْاَةناْى طةسرََيشى بة سَيطاي

ثةِسى دووِسوو و بة  25ةناس ٖات نة ية ْوَيوة ديضائ نشإ و بؤ يةنةجماس ية ََيزووى طةسرََيشييةناْى عَيشام ػَيواصى تؤَاسى تايبةت ب
ثَيهٗاتبوو. توَيزةسى َةيذاْى وةآلَة طوجناوةناْى دةْووطى يإ ية ضواسطؤػة تايبةتةناْذا دايذةْا و بؤ دةطتهةوتٓى ئةجناَةنإ  A3قةباسةى 

ى بة رَيشخاَْيهى يَيٗاتوو ٖةبوو. ٖةسوةٖا ية َاوةيةنى صؤس نوستذا ية سَيطاى طهاْةسى صيشةنةوة سانَيؼشإ و وةسطريإ نة ئةَةؾ ثَيويظتي
 اليةْة تةنٓيهييةنإ بة يَيٗاتووييةنى بةسصةوة. نشدْى ناديشى َشؤيى و ثَيؼخظتٓىثَيويظتى ٖةبوو بة ئاَادة 

ٍَ تةنٓةيؤرياى ْوَى وةنو طيظتةَى صاْياسيى جوطشافى )و دابةصاْذْى ئةجناَةناْى طةسرََيشى ية طةس  -2 طيظتةَةنة ية ٖةَيظونةوت نشدٕ يةطة
( ية ئاَادةناسييةناْى طةسرََيشى و ثيؼاْذاْى ئةجناَةناْى GISداٖاتوودا( ية سَيطاى بةناس َٖيٓاْى طيظتةَةناْى صاْياسيى جوطشافى )

 طةسرََيشيذا.

دةنشد ئةويؽ بة  دسووطتهشدٕ ْةخؼةى جوطشافيايى و ئاَادةنشدْيإ بؤ ٖةَوو ئةو نةطاْةى ية ناسة َةيذاْييةناْى طةسرََيشيذا ناسيإ -3
 .ثؼت بةطنت بة وَيٓة ئامساْيية ْوَييةناْى ئةو طاَية نة ية ييزْةناْى طةسرََيشييةوة دةطت ثَيذةنات تا بة بزََيشةناْةوة نؤتايى دَيت

 ابٓذسَيت.ديضائ نشدٕ و دةطت ْيؼاْهشدْى ْاوةِسؤنى ثشطياسْاَة ية سَيى بابةت و َواطةفاتةنإ بؤ ئةوةى بةسْاَة و داتابَيظى بؤ د -4

 تةياس نشدْى رَيشخاْةنإ و دةطت ْيؼاْهشدْى بٓهةناْى ناسنشدٕ ية ْاوةْذ و ية ٖةسَيُذا بة ٖةَوو ئةو ئاََيش و نةسةطتاْةى تايبةت بة -5
 ثشؤرةنة نة بٓهةنإ ثَيويظتيإ ثَيبوو.

تةنٓةيؤرياى ْوَى بؤ ئةوةى ئاَادة بهشَئ وةنو ساَٖيٓةس بؤ ٖةَيبزاسدْى ناديشى يَيٗاتوو  ئةواْةى ػاسةصاييإ ٖةبوو ية بواسى بةناسَٖيٓاْى  -6
 َةبةطتى ساَٖيٓاْى تيُةناْى ناسة تةنٓيهييةنإ.

اليةْة تةنٓيهييةنإ بة يَيٗاتووييةنى بةسص و تايبةت ية بواسى تةنٓةيؤرياى  ئاَادةنشدْى ناديشى َشؤيى بؤ ثَيؼخظتٓىتواْاطاصى و  -7
 صاْياسييةناْةوة.

طةباسةت بة بابةتةناْى ْاوةِسؤنةنة و ئاطتى ثَيويظت بووْيإ و تواْاى دةطتةبةس نشدْيإ ية طةسرََيشيذا، و طةْطةػةى  يَيهؤييٓةوةيةى -8
ٍَ نؤَةَية ػاسةصايةنى ْةتةوة يةنطشتووةنإ و ثةمياْطةى عةسةبى بؤ ساَٖيٓإ و يَيهؤييٓةوةى ئاَاسى،  سةػٓووطى ثشطياسْاَة ية طة

ْى بةسٖةََٗيٓاْى تةنٓةيؤرياى طهاْةسى صيشةى بؤ ثشطياسْاَةناْى طةسرََيشى، و ئةو ووآلتاْةى ية بواسى ْوَيٓةسةناْى نؤَجاْيانا
و ْاوةِسؤى و  بةناسَٖيٓاْى تةنٓةيؤرياى ْوَى ية طةسرََيشيذا ئةصَوْيإ ٖةية وةنو َةغشيب، َظش، طودإ، ئوسدٕ و ْؤسوَيز، ية سووى ػَيوة

ٍَنشدْى بؤ دةطتةبةس  ئاطتى وةآلَذاْةوة يةطةس دساوة و َواطةفاتى طهاْةسى  يإبِشياس ئةو ػتاْةى صاْياسيى ثَيويظت و طوجناْذْى يةطة
 .بةدةسنةوتٔ ئةصَوْةناْيإى ئةو نَيؼة و ئاطتةْطاْةى ية صيشةى ية سَيطاى ْاطيٓ
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 طشتطري بوونى شةرذميَرى   2.3
ٖةسَيُى نوسدطتاْيؼةوة، بة ٖةَوو يةنة ناسطَيِشييةنإ تا ْضَرتئ ئاطتى يةنةى  طةسرََيشى ٖةَوو ثاسَيضطانإ دةطشَيتة خؤى بة ثاسَيضطاناْى

ذ دا نة ناسطَيِشى نة بشيتيية ية طةِسةى ية ػاسْؼني و طوْذ ية طوْذْؼيٓذا. ٖةسوةٖا بؤ بضوونرتئ دابةػبووْى ئاَاسى ية َْيو طةِسةى يإ طوْ
بيٓانإ بة ٖةَوو جؤسةناْييةوة دةطشَيتة خؤى ض ْؼيٓطة بٔ يإ ْاْؼيٓطة و بشيتيية ية بًؤى. جَى بةجَى نشدْى طةسرََيشى طؼت 

ضاْةناْذا و تايبةمتةْذييةناْيؼياْةوة. ٖةسوةٖا خَيضاْةنإ و رَاسة ئةْذاَةناْيإ و سةطةصى طةسؤنى خَيضإ و خاوةْذاسة نؼتوناَيييةنإ يةْاو خَي
طةسةِساى ئةَاْةؾ، طؼت داَةصساوةنإ و ئةو ضاآلنيية ئابووسيياْةى تياياْذا ئةجناّ دةدسَئ سةطةصى خاوةْذاس و جؤسى خاوةْذاسَيتيى نؼتوناَيى. 

 ية خؤ دةطشَيت.
 

 ماوةى ذماردن   3.3
إ و ناسى َةيذاْيى طةسرََيشى نشدْى بيٓانإ و خَيضاْةنإ و داَةصساوةنإ و خاةْذاسَيتيية نؼتوناَيييةنإ بة نؤَةَية ثشؤطةيةنى طةَاسؤد

ٖةصاس نةغ  22دةطتى ثَيهشد ية ٖةس دوو ْاوضةى ػاسْؼني و طوْذْؼيٓذا نة ْضيهةى  20/12/2009تانو  6/10/2009ةنشدٕ ية َاوةى رَاس
و بةٖاوناسيى ناسَةْذاْى دةصطاى ْاوةْذيى ئاَاس ية ْاوةْذ ِساٍ و ذهوَةتى ٖةسَيُى نوسدطتإ ية فةسَاْبةساْى وةصاسةتى ثةسوةسدةى ذهوَةتى فيذ

 ةسَيُى نوسدطتإ بةػذاسييإ تَيذا نشدبوو.و ية ٖ
نة نؤَةَية  30/10/2009تانو  6/10/2009ناسةنة بؤ دوو قؤْاخ دابةؾ نشا، قؤْاخى يةنةّ ناسى َةيذاْى ية ْاوضة ػاسْؼيٓةناْذا ية 

َيطاى بةناس َٖيٓاْى ْةخؼةوة، رَاسة ناسَيهى يةخؤ طشتبوو يةواْة دةوسداْى طةِسةنةنإ و دةطت ْيؼإ نشدْى طٓووسةناْيإ ية طشووػتذا ية س
 نشدْى سَيطانإ ية طشوػتذا و دابةصاْذْيإ بؤ طةس ْةخؼة، دةطت ْيؼاْهشدْى طٓووسى بًؤنةنإ ية طشوػتذا و ية طةس ْةخؼة، دابةؾ نشدْى

اصى و رَاسةنشدْى بيٓانإ و خَيضاْةنإ و ػوَيٓى ناسنشدٕ ية طةس ياسيذةدةسةنإ، رَاسةنشدْى بيٓانإ، دواجاس ثِش نشدْةوةى تؤَاسةناْى طةَاسؤط
 داَةصساوةنإ و خاوةْذاسة نؼتوناَيييةنإ.

و ئةو ناساْةى يةخؤ طشتبووٕ بشيتى  20/12/2009تانو  13/10/2009قؤْاخى دووةّ ناسى َةيذاْى ية ْاوضة طوْذْؼيٓةناْذا ية َاوةى 
ية َةيذاْذا، ئيٓحا ئةجناَذاْى ثشؤطةى طةَاسؤداْى  GPSبةناسَٖيٓاْى ئاََيشى  بووٕ ية دةطت ْيؼإ نشدْى ثووتاْةناْى طوْذةنإ و ئةَةؾ بة

طؼت طوْذةنإ و دةطت ْيؼإ نشدْى طٓووسيإ ية طشووػت و دابةصاْذْى يةطةس ْةخؼة، دواتش دةطت ْيؼاْهشدْى طٓووسى بًؤنةنإ ية طشووػت 
ةدةسةنإ، رَاسة نشدْى بيٓانإ و دواجاسيؽ ثِش نشدْةوةى تؤَاسةناْى و يةطةس ْةخؼة و دابةؾ نشدْى ْاوضةناْى ناسنشدٕ بةطةس ياسيذ

 طةَاسؤداْى بيٓانإ و خَيضاْةنإ و داَةصساوةنإ و خاوةْذاسة نؼتوناَيييةنإ.
وةطت بة َةبةطت ية ثشؤطةى رَاسة نشدٕ بة دةطت خظتٓى بةَيطةى جوطشافيايى بوو نة بزََيش بةٖؤى ئةواْةوة بتواَْيت صاْياسييةناْى ثةي

 بيٓانإ و خَيضاْةنإ بةدةطت بَيَٓيت بؤ َةبةطتى طةسرََيشى بة بَى سةضاو نشدْى جؤسى و َةبةطتى بةناسَٖيٓاْى.
َةبةطت ية ثشؤطةى طةَاسؤطاصى بة دةطت خظتٓى ضواسضَيوةى ئاَاسى و صاْياسيي طةسةتايية يةباسةى داْيؼتوإ و خَيضاْةنإ نة بشيتني ية 

ئةو ػوَيٓاْةى نة يَئ و رَاسةيإ و ٖةسوةٖا بؤ ئةوةى ببَيت بة سَيبةسَيهى ناس نشدٕ بؤ َةبةطتى َةصْذة نشدْى رَاسةى دةطت ْيؼإ نشدْى 
 بزََيشةنإ و دةطت ْيؼإ نشدْى ػوَيٓى ناسنشدْى ٖةس بزََيشَيو و دَيٓيا بووٕ ية يةخؤ طشتٓى بضوونرتئ ْاوضةى جوطشافيايى.

 

 شةرذميَريى ئةزموونى  4.3
، بةَةبةطتى تاقيهشدْةوةى ٖةَةآليةْةى سَيوػوَيٓةناْى 2009ة ثَيى ثآلْى طؼتطريى طةسرََيشيى طؼتيى داْيؼتوإ و ْؼيٓطةناْى طاَيى ب

ػوَيٓى ناسطَيِشيى جياجيا ية عَيشام طةسرََيشيى ئةصَووْى بةِسَيوة ضوو نة تياياْذا ٖةَوو تايبةمتةْذييةناْى داْيؼتوإ و  6طةسرََيشى، ية 
ثاسَيضطادا دابةؾ ببووٕ و بةئةجناّ طةياْذْى طؼت قؤْاخةناْى طةسرََيشيى ية خؤ دةطشت ٖةس ية  6ؼيٓطةنإ بووْيإ ٖةبوو و بةطةس ْ
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ى ئاَادةناسييةنإ و طةسرََيشى نشدٕ و ضاسةطةس نشدٕ نة قؤْاخى طةَاسؤطاصى و رَاسة نشدْيؼى يةخؤ دةطشت و ية ْيوةى يةنةَى َاْطى ئاياس
نةغ بةػذاسيإ  1853و  1/6/2009تانو  24/5/2009سؤرى خاياْذ ية سَيهةوتى  7َيوةضوو و ثشؤطةى طةَاسؤطاصى و رَاسةنشدٕ بةِس 2009

 تَيذا نشد.
 بة ثَيى ئةو بابةتاْةى نة ثةيوةْذييإ بةّ قؤْاخةوة ٖةبوو ئةَاْةى خواسةوة تاقى نشاْةوة:

 ة بطشة تانو  و طةَاسؤطاصى و رَاسة نشدٕ.ناسى َةيذاْى و بةسدةواّ بووْى ية ْةخؼة نَيؼاْةو -1

 نةسةطتةى ثَيويظت بؤ رَاسة نشدٕ نة ية رَاسةنشدْى بيٓاناْذا بةناس دَئ ية ثشؤطةى طةَاسؤطاصى و رَاسة نشدْذا. -2

ى ساَٖيٓشاوةنإ بؤ ووسدى و ناسايى بةسْاَةناْى ساَٖيٓإ ية سووى ْاوةِسؤى و ٖةَيبزاسدْى ساَٖيٓةسإ و َاوةى ساَٖيٓإ و ئاطتى وةسطشتٓ -3
 داطشتٓةناْى تؤَاسةنإ و ثشطياسْاَةنإ و دةسَٖيٓشاوةناْيإ )ئةجناَةناْيإ(.

 تاقيهشدْةوةى تؤَاسى ثشطياسْاَةناْى طةَاسؤطاصيى بيٓانإ و خَيضاْةنإ و ئةو ثشطياساْةى ية طةسى دسووطت دةبٔ. -4

 بةناسٖاتووةناْى ْاويإ.ئاطتى سووْيى سَيُٓاييةنإ و ثَيٓاطة و ضةَهة  -5

 تاقيهشدْةوةى ووسديى ْةخؼةنإ و ػَيواصى ٖةَيظونةوت نشدٕ يةطةَييذا. -6

 صاْيٓى تَيهِشاى ثِشنشدْةوةى تؤَاسَيو و يةويؼةوة دةطت ْيؼاْهشدْى رَاسةى ناتزََيشةناْى ناس. -7

 وةسطشتٓى صاْياسييةنإ ية ثشطياسْاَةنإ. سَيزةىئاََيشةناْى طهاْةسى صيشةى و  -8

 ةسْاَةى ضاسةنشدْى صاْياسييةنإ و دةسنشدْى ساثؤستى نؤتايى.ب -9

 قؤْاخى ثَيذاضووْةوة و ووسدبيٓى نشدْى َةنتةبى. -10

 

 كارى مةيدانى  5.3
ٖةس طةِسةنَيو ية ْاوضة ػاسْؼيٓةناْذا )ْاو طٓووسى ػاسةواْييةناْذا( و ٖةس طوْذَيو ية ْاوضة طوْذْؼيٓةناْذا )دةسةوةى طٓووسى 

( بة ػوَيٓى ناس دادةْشَيت ية ناسى طةَاسؤطاصى و رَاسةنشدْذا، نة تيايذا ػَيواصى خواسةوة ثةيِشةو دةنشَيت ية ناسة َةيذاْييةناْى ػاسةواْييةنإ
 ثشؤطةى طةَاسؤطاصى و رَاسة نشدْذا:

ٖا ْةخؼةى ووسدةناسى سادةطتى طةسؤنى تيُى طةِسةى دةنشَيت، ٖةسوة A0ْةخؼةيةنى سَيجيؼاْذةسى ْاوضةى ناسى َةيذاْى بة قةباسةى  -1
 بة ثَيى رَاسةى ياسيذةدةسةناْى.

 دةطت ْيؼاْهشدْى طٓووسى طةِسةى ية اليةٕ طةسؤنى تيُةوة و داْاْى ئاَارة و ْيؼاْة بؤ طبؤخى طوس و ئيٓحا دابةصاْذْيإ يةطةس ْةخؼة. -2

دةطت  1ية طةِسةنةنةدا دووباسة ْابٓةوة و بة رَاسة  داْاْى رَاسةى طةسرََيشى نة دووباسة ْابٓةوة بؤ سَيطانإ ية اليةٕ طةسؤنى تيُةوة نة -3
 ثَيذةنات و ٖةَيذةنؼَيت، ثاػإ طةَاسؤداْى و داْاْى ْيؼاْةى سَيطانإ بة طبؤخى ػني و ئيٓحا دابةصاْذْى يةطةس ْةخؼة.

هذا ٖةبَيت و رَاسة نشدْى ئةّ ( بيٓا ية ٖةس بًؤنَي100-70دابةؾ نشدْى طةِسةى بؤ طةس بًؤنةنإ ية اليةٕ طةسؤنى تيُةوة بة جؤسَيو ) -4
 ةوة دةطت ثَيذةنات و ٖةَيذةنؼَيت. 1بًؤناْة بة رَاسةى طةسرََيشى نة دووباسة ْابٓةوة ية طةِسةنةنةدا و ية رَاسة 

ٔ و بًؤى تةسخإ بهشَي 5دابةؾ نشدْى بًؤنةنإ ية اليةٕ طةسؤنى تيُةوة بةطةس ياسيذةدةسةناْيذا بة ػَيوةيةى بؤ ٖةس ياسيذةدةسَيو  -5
 ت.وؿف ى بًؤنةنإ بؤ ٖةس يةى ية ياسيذةدةسةنإ بهشَي

دابةصاْذْى بًؤنةناْى تايبةت بة ْاوضةى ناسى ٖةس يةى ية ياسيذةدةسةنإ يةطةس ْةخؼةى ووسدةناسيى تايبةت بة طةسؤنى تيِ و جَيطري  -6
 نشدْى منشةى ياسيذةدةس بة ئاساطتةى طةسةوةى الى ساطتى طٓووسةنة.

 طةسرََيشيى سَيطا ية طةس ْةخؼة بؤ ْاوضةى ناسى ٖةس ياسيذةدةسَيو.دابةصاْذْى منشةى  -7
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ٍَ ئةوةى ية -8 طةس  ثَيذاضووْةوة و تةواو نشدْى منشةناْى سَيطانإ ية اليةٕ ياسيذةدةسةوة ية طةس ْةخؼة  و دَيٓيا بووٕ يَيى و طوجناْى يةطة
 ئةسص ٖةية.

ْيؼاْة بؤ دةطت ْيؼاْهشدْى طٓووسى بًؤى بة طبؤخى طؤس نة ية طؤػةى  دةطت ْيؼاْهشدْى طٓووسى بًؤنةنإ ية طةس ئةسص و داْاْى -9
 باػووسى سؤر ئاوا، و دابةصاْذْى يةطةس ْةخؼة.

س رَاسة نشدْى بيٓاناْى ْاو ٖةس بًؤنَيو يةطةس ئةسص ية اليةٕ ياسيذةدةسةوة و بة رَاسةى سيضبةْذى طةسرََيشى نة دووباسة ْابٓةوة ية ٖة -10
 ةوة دةطت ثَيذةنات و ٖةَيذةنؼَيت، بة طبؤخى ػني و ية طؤػةى باػوسى سؤرئاوا، ئيٓحا دابةصاْذْيإ يةطةس ْةخؼة. 1بًؤنَيهذا و ية رَاسة 

 ثِش نشدْةوةى تؤَاسى طةَاسؤداْى بيٓانإ و خَيضاْةنإ و داَةصساوةنإ و خاوةْذاسة نؼتوناَيييةنإ ية اليةٕ ياسيذةدةسةوة و بة ثَيى -11
 ثِشنشدْةوةى تؤَاس و ثشطياسْاَةنإ.سَيُٓاييةناْى 

 
 ضارةكردنى زانيارييةكان  3.6

 ضاسةنشدْى صاْياسييةنإ بة ضةْذ قؤْاخَيهذا تَيجةِس دةبَيت نة بشيتني ية:
 .29/4/2010تانو  9/2/2010قؤْاخى ثَيذاضووْةوة و ووسدبيٓى نشدْى َةنتةبى بؤ تؤَاسةنإ ية َاوةى  -1

 .15/6/2010تانو  25/2/2010 قؤْاخى طهاْةسى صيشةى ية َاوةى -2

 .1/7/2010تانو  9/3/2010قؤْاخى يةخؤ طشتٔ ية َاوةى  -3

 .15/7/2010تانو  10/4/2010قؤْاخى نؤدنشدٕ ية َاوةى  -4

 .22/7/2010تانو  22/4/2010قؤْاخى ضاسةنشدٕ ية َاوةى  -5

ْى ٖةس قؤْاخَيو ية قؤْاخةنإ بةِسَيوة ضووة و سةضاوى ضاسةنشدٕ بة ثَيى َيهاْيضَى ناس و سَيباصى دةطت ْيؼاْهشاو و بة ثَيى داواناسييةنا
نشا  ئةوةؾ نشاوة نة ٖيض ساطت نشدْةوة يإ البشدَْيو ْةنشَيت يةطةس ئةو ثشطياسْاَاْةى ية َةيذإ بةناس ٖاتووٕ و ثَيذاضووْةوة و ووسديٓى

ية ناتى سانَيؼاْياْذا و ئةّ صاْياسيياْة دةطشَيتة خؤى: منشةى  يةطةس ئةو صاْياسيياْةى نة دةبوو ناسيطةسيإ ٖةبَيت يةطةس ناسى طهاْةسى صيشةى
نإ ية ٖةس ناسطَيِشيى طةِسةى بة طةِساْةوة بؤ سَيبةسى ناسطَيِشيى تايبةت بة ناسى طةسرََيشى، رَاسةى بًؤنةناْى ٖةس طةِسةنَيو و رَاسةى تؤَاسة

ٍَ رَاسةى بًؤنَيهذا، ية نؤتاييؼذا دَيٓيا بووٕ ية ثِشنشدْةوة و دسووطتي ى صاْياسييةناْى ثَيٓاطني ية ثشطياسْاَةناْى طؼت تؤَاسةناْذا يةطة
بة  ثشطياسْاَة بةناسٖاتووةنإ و ْةبووْى ٖيض بضس بووَْيو. دواى دَيٓيا بووٕ يةوةى طؼت صاْياسييةناْى قؤْاغى ثَيؼرت دسووطنت، دةطت نشا

تايبةت ية داتابَيع دا داطريإ وةنو خضَةتَيو بؤ ناسةنة ية قؤْاغى طهاْةسى صيشةنذا  ثِشنشدْةوةى منووْةى ضواسضَيوةى ناس و دواتش ية خؼتةيةنى
دواتش ثشؤطةى و بؤ ئةوةى يةوسَيطايةوة دَيٓيايى دسووطت بهشَيت ية ْةبووْى ٖيض جؤسة بضس بووَْيو و نةّ بووَْيو ية تؤَاسةنإ يإ بًؤنةناْذا. 

(، ساطتهشدْةوة، ثاسَيضطاسى ICR) طهاْةسى صيشةىيةى ية خؤ دةطشَيت و بشيتني ية ضاودَيشى نشدٕ، دةطت ثَيهشا نة ضةْذ ضاآلني طهاْةسى صيشةى
بَيظذا. ية نشدٕ، داطشتٓى ضواسضَيوة، بضس بووةنإ و دووباسة بووةنإ، ضاسةنشدْى طةسةتايى، ئيٓحا طواطتٓةوة بؤ قؤْاغى طؼتطري بووٕ ية ْاو داتا

 بؤى دووباسة دةنشايةوة بؤ وَيٓةناْى ثشطياسْاَةنإ. طهاْةسى صيشةىية وَيٓةناْذا ثشؤطةى ناتى سووداْى ٖةس جؤسة طشفتَيو 
إ تواْشا ئةبَيت بضاْشَيت نة ية سَيطاى صاْياسييةناْى ئةو ضواسضَيواْةى ية ْاو نؤَجيوتةس داطرياوٕ و بةسْاَةى بضسبووةنإ و دووباسةبووْةوةن

يإ تؤَاسَيو يإ بًؤنَيو ٖةبووة ثشؤطةى سووثَيوى سووْانيى بؤ ْةنشابَيت ياخود يةْاو داتابَيظةنةدا بضاْشَيت  نة ئايا ٖيض ثشطياسْاَةيةى 
 ْةثاسَيضساو بٔ. 
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 رَاسةى داَةصساوةنإ 4-1
نؤى رَاسةى داَةصاسوةنإ ية ٖةسَيُى نوسدطتإ بشيتيية ية  -

% يإ ية ْاوضة 71.2داَةصساوة نة سَيزةى  245559
 % ية ْاوضة طوْذْؼيٓةنإ.28.8 ػاسْؼيٓةناْذإ و ئةويرت واتة

ية سووى ٖةبووْى داَةصساوةناْةوة طةوسةتشئ  طًَيُاْى ثاسَيضطاى -
سيةى ية ثاسَيضطاناْى ة و دواى ئةو ٖة %44.8سَيزةى ٖةية نة 

 %( دَئ.22.9) ىدَٖو %( و32.2) ٖةويَيش

 
 
 
 داَةصساوةنإ بة ثَيى نةست 4-2
نؤى داَةصساوةناْى ٖةسدوو نةستى ذهوَى و طؼتى بشيتيية ية  -

ية نؤى طؼت داَةصساوةناْى ٖةسَيُى نوسدطتإ، ٖةسوةٖا  7.54%
طةوسةتشئ سَيزةى داَةصساوةنإ ٖى نةستى تايبةتة نة بشيتيية ية 

% ثَيهذةَٖيٓٔ. ئةو 0.51% و نةستةناْى تشيؽ سَيزةى 84.15
ية  %7.78داَةصساواْةؾ نة جؤسى نةستةنةيإ دياس ْيية سَيزةيإ 

 ى نوسدطتإ.نؤى ٖةَوو داَةصساوةناْى ٖةسَيُ

 
 

سيضبةْذى داَةصساوةنإ بة ثَيى جؤسى ية ْاوضة ػاسْؼيٓةناْذا  -
 ،%9.14 ْادياس ،%83.79 نةستى تايبةتنةستةنإ بشيتيية ية 

ٍَ ،%0.49 طؼتى ،%7.08 ذهوَى  ،%0.25 بياْى ،%0.27 تَيهة
ية نؤى طؼتيى داَةصساوةناْى ٖةسَيُى نوسدطتإ  ،%0.10 ٖةسةوةصى

 ية ْاوضة ػاسْؼيٓةناْذا.

ية ْاوضة طوْذْؼيٓةناْذا سيضبةْذى داَةصساوةنإ بة ثَيى جؤسى  -
 ْادياس ، %10.01 يذهوَ، %85.05 تايبةت نةستةنإ بشيتيية ية

ٍَ، %0.076 ٖةسةوةصى ،%0.29 طؼتى، 4.41% ، %0.079 تَيهة
ية نؤى طؼتيى داَةصساوةناْى ٖةسَيُى نوسدطتإ ية  .%0.05 بياْى

 ْاوضة طوْذْؼيٓةناْذا.

 طًَيُاْى

44.8% 

 ٖةويَيش

32.2% 

 دَٖوى

22.9% 

 سَيزةي داَةصساوةنإ بةثَيي ثاسَيضطانإ  -1وَيٓةى رَاسة 

 ذهوَي و طؼيت
7.54% 

 تايبةت
84.15% 

 نةستةناْي تش
0.51% 

 ْادياس
7.78% 

 سَيزةي داَةصساوةنإ بةثَيي جؤسي نةست -2وَيٓةي رَاسة 

 بةشى ضوارةم

 ئةجنامة شةرةكييةكان
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نوسدطتإ بة ثَيى ريٓطة و نةست ُى( رَاسةى داَةصساوةناْى ٖةسَي3وَيٓةى رَاسة )



- طةوسةتشئ  طًَيُاْىثاسَيضطاى  ،بؤ داَةصساوةناْى نةستى ذهوَى
 و دواى ئةويؽ ٖةسيةى ية ثاسَيضطاناْى %45.24 ئاطتى ٖةية

%( دَئ.49.63) ىدَٖو%( و44.46) ٖةويَيش

 
ٖةسوةٖا بؤ نةستى تايبةتيؽ ثاسَيضطاى طًَيُاْى طةوسةتشئ سَيزةى  -

ًَةى  % 49.53ٖةويَيش بة سَيزةى  % و ثاػإ ثاسَيضطاى43.93ٖةية  ث
ًَةى طَيية54.35دووةّ و ثاسَيضطاى دَٖوى بة سَيزةى   َى %  ث

دةطتةبةس نشدووة.



 



ى داَةصساوة ٖةسةوةصييةناْى ثاسَيضطاى ٖةويَيش بةسصتشئ ئاطت -
%( 33.42)طًَيُاْىئيٓحا ثاسَيضطاى  ،  %43.44نة دةطاتة ٖةية

  %(.4.34) ىدَٖو نؤتاييؼذا ثاسَيضطاىوية


ٖةسوةٖا ية سووى ٖةبووْى داَةصساوةناْى نةستى بياْيؽ ثاسَيضطاى  -

ٖةسيةى ية  ،%45.94ٖةويَيش بةسصتشئ ئاطتى ٖةية نة بشيتيية ية 
ًَةى دووةّ و  %(6.45) ىدَٖو%( و 35.2) طًَيُاْىثاسَيضطاناْى  بة ث
طَييةّ دَئ.

83.79% 

9.14% 

7.08% 

0.49% 

0.27% 

0.25% 

0.10% 

 ػاسْؼني

 تايبةت
 ْادياس
 ذهوَى
 طؼتى
ٍَ  تَيهة
 بياْى
 ٖةسةوةصى

85.05% 

10.01% 

4.41% 
0..29% 

0.076% 

0.079% 

0.05% 

 طوْذْؼني

 تايبةت
 ذهوَى
 ْادياس
 طؼتى 
 ٖةسةوةصى 
ٍَ  تَيهة
 بياْى

 طًَيُاْي

42.54% 

 ٖةويَيش

33.49% 

 دَٖوى

30.96% 

دابةؾ بووْى داَةصساوةناْى نةستى ( 4) وَيٓةى رَاسة 
 ذهوَى بة ثَيى ثاسَيضطا

طًَيُاْي  
%46.06 

ٖةويَيش  
%30.81 

دَٖوى    
%23.12 

دابةؾ بووْى داَةصساوةناْى نةستى تايبةت بة  (5) وَيٓةى رَاسة 
 ثَيى ثاسَيضطا

 ٖةويَيش

%76.37 

 طًَيُاْي
%16.45 

 دٖؤى

%7.17 

دابةؾ بووْى داَةصساوةناْى نةستى ( 6) وَيٓةى رَاسة
 ٖةسةوةصى بة ثَيى ثاسَيضطا
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 يداَةصساوةنإ بة ثَيى ضاآلنيى ئابووس  4.4

 نؤ، و تاى باصسطاْيي داَةصساواْةى نة ضاآلنييةناْيإ بشيتيية يةئةو    -
 ٖةية بضوَيٓةسيإ ئةواْةى نشدٕ ٖاتووضؤ ٖؤناسةناْى ضانهشدْةوةى

َيزةية و ثَيهذةَٖيٓٔ نة بةسصتشئ ِس %،45.95َيزةى ِس َاتؤسطيهٌ و
ٍَة دَئ نة ضاآلنييإ بشيتيية ية دواى ئةويؽ ئةو داَةصساواْ  نؼتونا

و ٖةسوةٖا ْضَرتئ  %،55.35 َاطى ساوة و داسطتاْةنإ صيٓةوةىوقَو
سَيزةؾ بةس ئةو داَةصساواْة دةنةوَيت نة جؤسى ضاآلنييإ بشيتيية 

 ىينآلضا ٖةسوةٖا َٖيَٓىةد ناسى بة تاى نة خَيضإ بزَيوى نىضاآلية )
ٍَ و نةٍ نشدْى دسوطت ية دَيت ناس بة نة خَيضإ بزَيوى  و ثة

( و تايبةت َٖيٓاْى ناس بة بؤ ْاطةسةنى ةناْىيخضَةتطوصاسي
 .%9.93سَيزةنةػى دةناتة 

داَةصساوةناْى تش نة ضاآلنييةناْييإ بشيتني ية ضاآلنيية  -
ئابووسييةناْى تش و ئةَةؾ ضاآلنييةناْى ناْضانشدٕ و بةناسَٖيٓاْى 

(، طةياْذْى ئاو و تؤِسى ئاوةِسؤى تةْذسوطتى، ناْة بةسديٓةنإ)
صاْياسييةنإ و طةياْذٕ، ضاآلنيية داسايى و بيُةييةنإ،  بيٓانشدٕ،

ضاآلنييةناْى خاْوو و صةوى و صاس، ضاآلنيية ثيؼةيى و صاْظتى و 
تةنٓيهييةنإ، ضاآلنييةناْى خضَةتطوصاسيية ناسطَيِشييةنإ و 
خضَةتطوصاسييةناْى ثؼتيواْى، ٖوْةس، خوػطوصةساْى و نات بةطةس 

، ضاآلنيية خَيضاْييةناْى سييةناْى تشبشدٕ، ضاآلنيية خضَةتطوصا
َيهخشاو و دةطتةنإ ئةواْةى تايبةت بة بزَيوى ريإ و ضاآلنييةناْى ِس

%( ية نؤى طؼتيى 46.43دادوةسيى ْيؼتيُاْى ْاياْطشَيتةوة، سَيزةى )
              داَةصساوةنإ دةطشْة خؤيإ.

ةو بةسصتشئ سَيزةى ٖةية ية رَاسةى ئ طًَيُاْىثاسَيضطاى  -
ٍَ و قؤصيٓةوةى  داَةصساواْةى ضاآلنييإ تايبةتة بة نؼت و نا

 ٖةويَيش% و ثاسَيضطاى 45.45و ساوةَاطى نة دةناتة  داسطتإ
 زةى ئةّ ضاآلنيية ية ثاسَيضطاىو سَي %،54.95َيزةى ٖةية نةَرتئ ِس

%.54.26دٖؤى 

ْاوضة ػاسْؼيٓةناْى ثاسَيضطاى دٖؤى ية َْيو ْاوضة ػاسْؼيٓةناْى  -
دا بةسصتشئ سَيزةيإ ٖةية ية رَاسةى ئةو داَةصساواْةى نة ية  تش

ٍَ و )ذشاجة( و ساوةَاطى دإ و ِس َيزةنةؾ بواسى ضاآلنيي نؼتونا
بةآلّ ئةّ سَيزةية ية ثاسَيضطاناْى تش دا  % 23.53بشيتيية ية 

%( ية 32.54و ) طًَيُاْى%( ية ثاسَيضطاى 44.43بشيتيية ية )
.ٖةويَيشثاسَيضطاى 

ْاوضة َْيو  ية طًَيُاْى ْاوضة طوْذْؼيٓةناْى ثاسَيضطاى -
طوْذْؼيٓةناْى تش دا بةسصتشئ سَيزةيإ ٖةية ية رَاسةى ئةو 

ٍَ و و  قؤصيٓةوةى داسطتإ داَةصساواْةى نة ية بواسى ضاآلنيي نؼتونا
بةآلّ ئةّ سَيزةية ية  % 29.55ساوةَاطى دإ و سَيزةنةؾ بشيتيية ية 

و  ٖةويَيش%( ية ثاسَيضطاى 52.23بشيتيية ية ) ثاسَيضطاناْى تش دا

.ىدَٖو%( ية ثاسَيضطاى 54.39)



 

 ٖةويَيش
%78.07 

 طًَيُاْي  
%12.5 

 دٖؤى  
%9.42 

 دابةؾ بووْى داَةصساوةناْى نةستى بياْى بة ثَيى ثاسَيضطا( 7)  رَاسةوَيٓةى 

 طًَيُاْى

48.32% 

 دٖؤى

27.59% 

               ٖةويَيش

24.08% 

دابةؾ بووْى داَةصساوةنإ ئةواْةى ضاآلنييإ بشيتيية ية ( 1-8) وَيٓةى رَاسة 
ٍَ و قؤصيٓةوةى داسطتإ و ساوةَاطى بة ثَيى ثاسَيضطا  نؼتونا
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ئةواْةى ضاآلنييإ بشيتيية ية ( دابةؾ بووْى داَةصساوةنإ 5-5وَيٓةى رَاسة )
ٍَ و       و ساوةَاطى بة ثَيى ريٓطة و ثاسَيضطا قؤصيٓةوةى داسطتإنؼتونا



ية سووى ٖةبووْى داَةصساوةناْى تايبةت بة  طًَيُاْىثاسَيضطاى  -
ى ٖةية  %25.32نإ سَيزةى  طؤِسدساوةنإضاآلنييةناْى ثيؼةطاصيية 

نة بةسصتشئ سَيزةية و دواى ئةويؽ ٖةس يةنة ية ثاسَيضطاناْى 
%( دَئ.33.53) ىدَٖو%( و 49.64) ٖةويَيش

 ية سووى ٖةبووْى طًَيُاْىية ريٓطةى ػاسْؼيٓذا، ثاسَيضطاى  -
 طؤِسدساوةنإ داَةصساوةناْى تايبةت بة ضاآلنييةناْى ثيؼةطاصيية

ى ٖةية نة بةسصتشئ سَيزةية و دواى ئةويؽ ٖةس  %25.35سَيزةى 
%( دَئ.33.53) ىدَٖو%( و 43.93) ٖةويَيشيةنة ية ثاسَيضطاناْى 

ية سووى  طًَيُاْىٖةسوةٖا ية ريٓطةى طوْذْؼيٓيؼذا ثاسَيضطاى  -
ٖةبووْى داَةصساوةناْى تايبةت بة ضاآلنييةناْى ثيؼةطاصيية 

ى ٖةية نة بةسصتشئ سَيزةية و  %23.46نإ سَيزةى  دساوةنإطؤس
  ىدَٖو%( و 49.44) ٖةويَيشدواى ئةويؽ ٖةس يةنة ية ثاسَيضطاناْى 

%( دَئ.34.43)

 
بة  ةطؤِسدساوةناْ( دابةؾ بووْى داَةصساوةنإ ئةواْةى ضاآلنييإ ثيؼةطاصيية 6وَيٓةى رَاسة )

 ثَيى ريٓطة و ثاسَيضطا



ية سووى ٖةبووْى داَةصساوةناْى تايبةت بة  طًَيُاْىثاسَيضطاى  -
ضاآلنييةناْى باصسطاْيى تاى و نؤ و ضاى نشدْةوةى ٖةَوو 

ى ٖةية نة  %44.46جؤسةناْى ْةفةس ٖةَيطشةنإ )َشنبات( سَيزةى 
 ٖةويَيش بةسصتشئ سَيزةية و دواى ئةويؽ ٖةس يةنة ية ثاسَيضطاناْى

%( دَئ.55.35) ىدَٖو %( و44.45)

ية سووى ٖةبووْى  طًَيُاْى ريٓطةى ػاسْؼيٓذا، ثاسَيضطاىية  -
داَةصساوةناْى تايبةت بة ضاآلنييةناْى باصسطاْيى تاى و نؤ و ضاى 

َيطشةنإ )َشنبات( سَيزةى نشدْةوةى ٖةَوو جؤسةناْى ْةفةس ٖة
ئةويؽ ٖةس يةنة ية ى ٖةية نة بةسصتشئ سَيزةية و دواى  42.43%

ٖةسوةٖا ية  %( دَئ.53.44) ىدَٖو%( و 44) ٖةويَيشثاسَيضطاناْى 

 دَٖوى

51.26% 

 طًَيُاْى

33.46% 

 ٖةويَيش
15.27% 

 ػاسْؼني

 طًَيُاْى

50.82% 
 ٖةويَيش

25.56% 

 دَٖوى

23.60% 

 طوْذ ْؼني

52.15% 

30.97% 

16.86% 

 نؤ

 طًَيُاْى

 ٖةويَيش

 دَٖوى

52.18% 31.01% 

16.86% 
 ػاسْؼني

51.79% 30.44% 

17.76% 

 طوْذْؼني
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 ية سووى ٖةبووْى ٖةويَيشريٓطةى طوْذْؼيٓيؼذا ثاسَيضطاى 
داَةصساوةناْى تايبةت بة ضاآلنييةناْى باصسطاْيى تاى و نؤ و ضاى 
نشدْةوةى ٖةَوو جؤسةناْى ْةفةس ٖةَيطشةنإ )َشنبات( سَيزةى 

% ى ٖةية نة بةسصتشئ سَيزةية و دواى ئةويؽ ٖةس يةنة ية 42.65
%( دَئ.43.34) طًَيُاْى%( و 45.44) ىدَٖوثاسَيضطاناْى 

                    

   

 
( دابةؾ بووْى داَةصساوةنإ ئةواْةى ضاآلنييإ باصسطاْيى تاى و نؤ 39وَيٓةى رَاسة )

و ضاى نشدْةوةى ٖةَوو جؤسةناْى ْةفةس ٖةَيطشةنإ )َشنبات( بة ثَيى ريٓطة و 
 ثاسَيضطا

 

 

 داَةصساوةنإ بة ثَيى نةست و ضاآلنيى ئابووسى 4.4

ية نةستى ذهوَى دإ  ئةطةس طةيشَيهى ئةو داَةصساواْة بهشَيت نة -
ٍَ و دةبيٓني نة ئةو داَةصساواْةى تايبة تٔ بة ضاآلنيى نؼتونا

 %( يإ ثَيهذةَٖيٓٔ و3.94و ساوةَاطى سَيزةى ) قؤصيٓةوةى داسطتإ
%( و 9.55َيزةى )ضاآلنييةناْى ثيؼةطاصيية طؤِسدساوةناْيؽ ِس

ى ضاآلنييةناْى باصسطاْيى تاى و نؤ و ضانهشدْةوةى ٖةَوو جؤسةناْ
%( ثَيهذةَٖيٓٔ. طؼت 4.55ْةفةس ٖةَيطشةنإ )َشنبات(يؽ )

%( ية نؤى 64.52ضاآلنييةناْى تشيؽ سَيزةنةيإ بشيتيية ية )
 داَةصساوةناْى نةستى ذهوَيذا.

 


ٖةسوةٖا ية َْيو داَةصساوةناْى نةستى تايبةتيؼذا دياسة نة ئةو  -
ٍَ و قؤصيٓةوةى داَةصساواْةى تايبة و  داسطتإتٔ بة ضاآلنيى نؼتونا

ٔ و ضاآلنييةناْى % يإ ثَيهذةَٖي53.55ٓساوةَاطى سَيزةى 
و ضاآلنييةناْى  %5.24 دساوةناْيؽ سَيزةىثيؼةطاصيية طؤس

باصسطاْيى تاى و نؤ و ضانهشدْةوةى ٖةَوو جؤسةناْى ْةفةس 
طؼت ضاآلنييةناْى % ثَيهذةَٖيٓٔ. 44.44 ٖةَيطشةنإ )َشنبات(يؽ

ية نؤى داَةصساوةناْى نةستى  %59.56 تشيؽ سَيزةنةيإ بشيتيية ية
 ذهوَيذا.

44.49% 

33.38% 

 نؤ 22.12%

 طًَيُاْى

 ٖةويَيش

 دَٖوى

45.46% 

37% 

 ػاسْؼني 21.34%

31.64% 

35.92% 

 طوْذْؼني 32.43%

1.04% 0.88% 

4.82% 

93.25% 

دابةؾ بووْى داَةصساوةناْى نةستى ذهوَى بة ثَيى ( 11)وَيٓةى رَاسة 
 ضاآلنيى ئابووسى

ٍَ و قؤصيٓةوةى داسطتإ و ساوة َاطى  ضاالنى نؼتونا

 ثيؼةطاصية طؤساوةنإ

 ضاالنيةناْى باصسطاْى تاى و نؤ و ضانهشدْةوةى ٖةَوو جؤسةناْى ْةفةس ٖةَيطشةنإ

 طؼت ضاالنيةناْى تش
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ٖةسةوةصى و بياْى(  ،تَيهةآلو ،ية طؼت نةستةناْى تشدا )طؼتى -

 بة ضاآلنيية نؼتوناَيى و قؤصيٓةوةى داسطتإ داَةصساوةناْى تايبةت
تييإ ثَيهذةَٖيٓٔ. بةآلّ ية نؤى طؼ %5.49و ساوةَاطييةنإ سَيزةى 

داَةصساوةناْى ئةّ نةستاْةدا، ضاآلنييةناْى ثيؼةطاصيية ية نؤى 
ٖةَوو باصسطاْيى تاى و نؤ و ضانهشدْةوةى  ، %3.49طؤِسدساوةنإ 

% و ية نؤتاييؼذا ضاآلنيية 42.39جؤسة ْةفةسٖةَيطشَيو 
ثَيو دةَٖيٓٔ. %22.25ئابووسييةناْى تش 



 

 رَاسةى ناسنةسإ بة ثَيى ضاآلنى و نةستى ناس 4.2
 رَاسةى ناسنةسإ*( 

نؤى ناسنةسإ ية داَةصساوةناْى ٖةسَيُى نوسدطتاْذا بة ٖةَوو  -
ئةّ رَاسةية ية  %43.52ناسنةس نة  445535جؤسةناْييةوة دةناتة 

 % ى تشيؽ ية ْاوضة طوْذْؼيٓةناْذا.54.32ْاوضة ػاسْؼيٓةنإ و 
ثاسَيضطاى طًَيُاْى بةسصتشئ ئاطتى ٖةية ية ٖةبووْى ناسنةسدا  -

%( و 44.35) ٖةويَيشو دواى ئةو ثاسَيضطاى  نؤى ناسنةسإ 43.55%
 %( دَئ.35.22) ىدَٖوثاسَيضطاى 

 
يضبةْذى نةستةنإ ية سووى ٖةبووْى ناسنةسةوة بةّ ػَيوةية ية: ِس -

اْى و نةستةن %،22.95ى تايبةت نةست  ،%45.24نةستى ذهوَى 
 5.44.%ؼتى، ٖةسةوةصى، تَيهةآلو و بياْىطتش

 

 

26.22% 

8.54% 
44.33% 

20.89% 

دابةػبووْى داَةصساوةناْى نةستى تايبةت بة ثَيى ( 12) وَيٓةى رَاسة
 ضاآلنيى ئابووسى

ٍَ و قؤصيٓةوةى داسطتإ و ساوة َاطى  ضااَلنى نؼتونا
 ثيؼةطاصيية طؤِسدساوةنإ
 ضااَلنيةناْى باصسطاْى تاى و نؤ و ضانهشدْةوةى ٖةَوو جؤسةناْى ْةفةس ٖةَيطشةنإ
 طؼت ضااَلنيةناْى تش

2.40% 
6.40% 

35.60% 

55.58% 

 -طؼيت )دابةؾ بووْى داَةصساوةناْي نةستي( 13) وَيٓةى رَاسة 
 بة ثَيى ضاآلنيى ئابووسى( بياْي -ٖةسةوةصي -تيهةاَلو 

ٍَ و قؤصيٓةوةى داسطتإ و ساوة َاطى  ضاآلنى نؼتونا
 ثيؼةطاصيية طؤِسدساوةنإ
 ضااَلنيةناْى باصسطاْى تاى و نؤ و ضانهشدْةوةى ٖةَوو جؤسةناْى ْةفةس ٖةَيطشةنإ
 طؼت ضااَلنيةناْى تش

 طًَيُاْى

46.82% 

 ٖةويَيش

34.62% 

 دَٖوى

18.55% 

دابةؾ بووْى ناسنةسةنإ ية داَةصساوةناْذا بة ( 14)وَيٓةى رَاسة 
 ثَيى ثاسَيضطا

42.54% 

55.08% 

2.37% 

دابةؾ بووْى ناسنةسةنإ ية داَةصساوةناْذا ( 15) وَيٓةى رَاسة 
 بة ثَيى نةست

 نةستى ذهوَى
 نةستى تايبةت

 (طؼتى ، ٖةسةوةصى ، تَيهةآلو ، بياْى)نةستةناْى تش
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 داَةصساوةنإ بة ثَيى طشوثةناْى رَاسةى ناسنةسةنإ 4.3

( نشَيهاسيإ ٖةية سَيزةيإ بشيتيية 4-3ئةو داَةصساواْةى ية َْيوإ ) -
نشَيهاس و طةسووتش  39و  %4.29( نشَيهاس 6-2و ية ) %55.32ية 

 داَةصساوةنإ ثَيهذةَٖيٓٔ.ي  35.54%

 
بةّ ػَيوةيةية:( نشَيهاس 4-3سيضبةْذى ثاسَيضطانإ ية ٖةبووْى ) -

 %54.39ىدَٖو ، %49.43ٖةويَيش %،  43طًَيُاْى
ةْذى ثاسَيضطانإ بةّ ب( نشَيهاسدا سيض6-2ا ية طشوثى )ٖةسوةٖ -

ػَيوةيةية:

 %36.95 ىدَٖو،  %42.43 %،  ٖةويَيش42.59 طًَيُاْى

 
 (9-5)و  (4-1) بووْى داَةصساوةنإ بة ثَيى طشوثةناْىدابةؾ  (34رَاسة )  وَيٓةى 

 يةطةس ئاطتى ثاسَيضطا ناسنةس

ةى يةنةّ ثً طًَيُاْى( نشَيهاسيؽ ثاسَيضطاى 46-39بؤ طشوثى ) -
و ثاسَيضطاى  % 46.55ةى دووةّ ثً ٖةويَيش و ثاسَيضطاى  43.93%

         %36.43ٖةية طَييةَىةى يؽ ثًندَٖو

 
 

-399ية سووى ٖةبووْى رَاسةى ناسنةسةناْى َْيوإ )
 ٖةويَيشيضبةْذى يةنةّ و ِس طًَيُاْى( ناسنةسدا، ثاسَيضطاى 466

 سيضبةْذى طَييةَى ٖةية نة ىدَٖوسيضبةْذى دووةّ و 
 ،%(45.53%(، )29.33يض بشيتيية ية )َيزةناْيإ بةسس
(39.23.)% 

 

 
 





82.65% 

4.50% 

12.84% 

دابةؾ بووْى داَةصساوةنإ بة ثَيى طشوثةناْى رَاسةى ( 16) وَيٓةى رَاسة 
 ناسنةسةنإ

4-1

9-5

 كرَيكارو سةرووتر10 

 طًَيُاْى  
%46 

30.31ٖةويَيش

% 

23.60دٖؤى

% 

 (4 -1)طشوثى 

طًَيُاْى  
%45.20 

 ٖةويَيش
35.71% 

 دَٖوى
19.08% 

 (  9  - 5) طشوثى 

 طًَيُاْى

41.06% 

 ٖةويَيش

39.22% 

 دَٖوى

19.71% 

(  49-10)بة ثَيى طشوثى  دابةؾ بووْى داَةصساوةنإ( 18)وَيٓةى رَاسة 

 ناسنةس يةطةس ئاطتى ثاسَيضطا

 طًَيُاْى

50.66% 

 ٖةويَيش

38.81% 

 دَٖوى

10.51% 

دابةؾ بووْى داَةصساوةنإ بة ثَيى طشوثى  (19)وَيٓةى رَاسة 
 ناسنةسيةطةس ئاطتى ثاسَيضطا( 100-499)
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دواجاس، سيضبةْذى ثاسَيضطانإ بة ثَيى ٖةبووْى صؤستشئ رَاسةى ئةو  -
ناسنةسيإ ٖةية بةّ جؤسةية:  3999داَةصساواْةى صياتش ية 

و  % 55.55 ٖةويَيشثاسَيضطاى  ، %33.33 طًَيُاْىثاسَيضطاى 
             . %33.33يؽ ندَٖو ثاسَيضطاى



   طًَيُاْى

66.66% 

   ٖةويَيش

22.22% 

 دَٖوى

11.11% 

 ثاسَيضطاناسنةسيإ ٖةية يةطةس ئاطتى  1000دابةؾ بووْى ئةو داَةصساواْةى صياتش ية ( 20)وَيٓةى رَاسة 



كؤ
نادياربيانىتايبةتهةرةوةزىتيَكةآلوطشتىحكومي

GovernmentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

Sulaimaniya  Governorate  ثازَيصطاى ضمَيىاٌى

				REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Agriculture, Forestry and Fishing#كشتوكاَه و قؤشيٍةوةى دازضتاٌةكان و زاوة واضى

						26368501532261893106Crop and animal production, hunting and related service activitiesضاآلكيى كشتوكاَلى بةزوبووً وبةزِةوة ئاذةَلييةكاُ و زاو كسدُ و خصوةتطوشازيية ثةيوةٌديدازةكاُ

2620000600Forestry and loggingقؤشيٍةوةى دازضتاُ و بِسيٍى دازة تةختةييةكاُ


2810002700Fishing and aquacultureزاو كسدٌي واضي و بةخَيوكسدٌي شيٍدةوةزة ئاوييةكاُ

26422711532262223106Totalكؤ

REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Mining and Quarrying#بةكاٌصاكسدن و بةكازهَيٍاٌى كاٌة بةزديٍةكان

30000300Mining of coal and ligniteبةكاٌصاكسدٌى خةَلوش  و لطٍيت

2910002260Extraction of crude petroleum and natural gasدةزَِيٍاٌي ٌةوتي خاو و غاشي ضسوشيت

10000100Mining of metal oresبة كاٌصا كسدٌى فمصاتى كاٌصايى

107400010300Other mining and quarryingضاآلكييةكاٌى تسى بةكاٌصاكسدُ و بةكازَِيٍاٌى كاٌة بةزديٍةكاُ

32000100Mining support service activitiesضاآلكييةكاٌى خصوةتطوشازييةكاٌي يازوةتيداٌى بةكاٌصاكسدُ

143700013060Totalكؤ


REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Manufacturing#ثيشةضاشيى طؤِزدزاوةكان

120472801173014Manufacture of food productsثيشةضاشيي بةزِةوة خؤزاكييةكاُ

3330002901Manufacture of beveragesثيشةضاشيى خوازدٌةوةييةكاُ

31000200Manufacture of tobacco productsثيشةضاشيي بةزوبوووي توتَ

132200012901Manufacture of textilesثيشةضاشيي كوتاَه

230654102274022Manufacture of wearing apparelثيشةضاشيي جن و بةزط

3100003100Manufacture of leather and related productsثيشةضاشيي  بةزوبوووةكاٌى ثَيطت و بةزوبووةكاٌي تسى ِاوشَيوة

ثيشةضاشيي تةختة و بةزوبووةكاٌي و تةثةدؤز جطة لةثيشةضاشيي زاخةز وثيشةضاشيي جوزي دزوضتكساو 
606211059912لةثوش و كةزةضتةكاٌى ِؤٌيٍةوة

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except 

furniture;manufacture of articles of straw and plaiting materials

100000901Manufacture of paper and paper productsثيشةضاشيي كاغةش و بةزِةوةكاٌي كاغةش

288510028200Printing and reproduction of recorded mediaضاثكسدُ و لةبةزطستٍةوة و ِؤكازةكاٌى زاطةياٌدٌى تؤوازكساو

4140103600Manufacture of coke and refined petroleum productsثيشةضاشيي خةَلوشي كوك و بةزوبوووة ٌةوتيية دوبازةبووةكاُ

3320003100Manufacture of chemicals and chemical productsثيشةضاشيي كةزةضتة و بةزوبوووة كيىياوييةكاُ

20000200Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical and Botanical productsثيشةضاشيي كةزةضتة بٍةِزةتييةكاٌي دزووضتكسدٌى دةزواُ و ئاوادةكازييةكاٌى دزووضتكسدٌى دةزواُ

ذمارةى دامةزراوةكان لة ثارَيسطاى شلَيمانى بة ثَيى ذينطة و ضااَلكيى ئابوورى و جؤرى كةرتى كار - 1خشتةى 
Table 1- No. of Establishments in Sulaymani Gov. by Environment, Economic Activity and Type Sector of Work

Type of Economic Activity
Total

جؤرى ضاآلكى ئابوورى
 Type Sector of Workجؤرى كةرتى كاركردن
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ذمارةى دامةزراوةكان لة ثارَيسطاى شلَيمانى بة ثَيى ذينطة و ضااَلكيى ئابوورى و جؤرى كةرتى كار - 1خشتةى 
Table 1- No. of Establishments in Sulaymani Gov. by Environment, Economic Activity and Type Sector of Work

Type of Economic Activity
Total

جؤرى ضاآلكى ئابوورى
 Type Sector of Workجؤرى كةرتى كاركردن


Manufacturingثيشةضاشيية طؤِزدزاوةكان

138001013700Manufacture of rubber and plastics productsثيشةضاشيي  بةزِةوةكاٌى الضتيك و باغة

446400044101Manufacture of other non-metallic mineral productsثيشةضاشيي  بةزِةوةكاٌى كاٌصا ٌافمصييةكاٌى تس

5500005500Manufacture of basic metalsثيشةضاشي  فمصاتى بٍضيٍةيى

2945936202844027Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipmentثيشةضاشيي  بةزِةوى كاٌصاي تَيكةَلة جطة لة وةكيٍةكاُ و كةزةضتةكاُ

5400005301Manufacture of computer, electronic and optical productsثيشةضاشيي كؤوجيوتةز و بةزوبوووة ئةلكرتؤٌي و بيٍساوةكاُ

3420003101Manufacture of electrical equipmentثيشةضاشيي ئاوَيسة  كازةباييةكاُ

.6520006201Manufacture of machinery and equipment n.e.cثيشةضاشيي كةزةضتة و ئاوَيسةكاٌي ثَولَيَ ٌةكساو لة بابةتَيكي تسدا

20000200Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersثيشةضاشيى ئةو ئؤتؤوبَيآلٌةى بصوَيٍةزياُ ِةية و تاٌكةزى طةوزة و واً ٌاوةٌد

1210001100Manufacture of other transport equipmentثيشةضاشيي ِؤكازةكاٌي تسى طواضتٍةوة

510003050007Manufacture of furnitureدزوضت كسدٌى كةه و ثةه

4410004300Other manufacturingثيشةضاشيية طؤِزدزاوةكاٌى تس

4521902042704Repair and installation of machinery and equipmentدزوضت كسدُ و ئاوَيتةكسدٌى وةكيٍة و ئاوَيسةكاُ

944669117909203183Totalكؤ

REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supply#كازةكاٌى كازةبا و غاش و هةَلي و ضازد و طةزويى هةوا

67229855036103Electricity, gas, steam and air conditioning supplyطةياٌدٌى كازةبا و غاش و ِةَلي و ضازد و طةزويى ِةوا

67229855036103Totalكؤ

REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Water Supply; Sewerage, Waste Management and Remediation Activities#كازوبازى ئاو و ضاآلكى ئاوةِزؤكان و بةزَيوةبةزدٌى ثامشاوةكان و ضازةضةزكسدٌى

3923082007705Water collection, treatment and supplyكؤكؤدٌةوة و ضازةضةزكسدُ و طةياٌدٌى ئاو

70000700Sewerageتؤزةكاٌي شَيساب و ئاوةِزؤ

29181001000Waste collection, treatment and disposal activities; materials recoveryضاآلكيى كؤكسدٌةوةى ثامشاوةكاُ و ضازةضةزكسدُ و زشطاز بووُ و طةزاٌدٌةوةى كةزةضتةكاُ

11000000Remediation activities and other waste management servicesضاآلكييةكاٌى ضازةضةزكسدُ  وخصوةتطوشازيى تسى بةِزَيوةبسدٌي ثامشاوةكاُ

4293273009405Totalكؤ


REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Construction#دزووضت كسدن

2521411022736Construction of buildingsدزووضتكسدٌي بيٍاكاُ

59131104112Civil engineeringئةٌداشيازيي شازضتاٌي


328711031153Specialized construction activitiesضاآلكيية ثطجؤِزييةكاٌى دزووضتكسدُ

63934330579911Totalكؤ
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ذمارةى دامةزراوةكان لة ثارَيسطاى شلَيمانى بة ثَيى ذينطة و ضااَلكيى ئابوورى و جؤرى كةرتى كار - 1خشتةى 
Table 1- No. of Establishments in Sulaymani Gov. by Environment, Economic Activity and Type Sector of Work

Type of Economic Activity
Total

جؤرى ضاآلكى ئابوورى
 Type Sector of Workجؤرى كةرتى كاركردن

REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Wholesale and Retail Trade;Repair of Motor Vehicles and Motorcycles#باشزطاٌيي تاك و كؤ، ضاككسدٌةوةى هؤكازةكاٌى هاتووضؤ كسدن ئةواٌةى بصوَيٍةزيان هةية و واتؤزضيكن

59985412915842017Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcyclesباشزطاٌيي تاك و كؤ، ضاككسدٌةوةى ِؤكازةكاٌى ِاتووضؤ كسدُ ئةواٌةى بصوَيٍةزياُ ِةية و واتؤزضيكن

3562214313506324Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles باشزطاٌيي بةكؤ، جطة لة ِؤكازةكاٌي ِاتووضؤ كسدٌى بصوَيٍةزداز و واتؤِزضيكن

32210288975713315264225Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesباشزطاٌيي بة تاك، جطة لة ِؤكازةكاٌى ِاتووضؤ كسدٌى بصوَيٍةزداز و واتؤِز ضيكن

4177031410518915408747266Totalكؤ


REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Transportation and Storage#طواضتٍةوة و كؤطايي كسدن


114601010601Land transport and transport via pipelinesطواضتٍةوةي وشكاٌي و طواضتٍةوة لةِزَييي بؤزييةوة

20000200Water transport(طواضتٍةوةى  ئاوى)طواضتٍةوة لة ِزَيي ئاو 

90000900Air transportطواضتٍةوةي ئامساٌي

546014862915199077Warehousing and support activities for transportationكؤطايى كسدُ و ضاالكييةكاٌى ثشتطريي كسدُ لة طواضتٍةوة

33191001300Other transportation support activitiesضاآلكى ثؤضتة و طةياٌدٌى بةضتةكاُ لة زَيطاى ٌوَيٍةزةكاٌةوة 

561817373015329078Totalكؤ


REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Accommodation and Food Service Activities#ضاآلكى خصوةتطوشازى واٌةوة و خوازدن

346872100214528Accommodation واٌةوة

28136111112767116Food and beverage service activitiesضاآلكييةكاٌي خصوةتطوشازييةكاٌي خوازدُ وخوازدٌةوة

315993132112981644Totalكؤ


REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Information and Communication#شاٌيازى و طةياٌدن

3922003500Publishing activitiesضاآلكييةكاٌى بآلوكسدٌةوة

6300006300ضاآلكييةكاٌي بةزِةً َِيٍاٌى فيمي و بةزٌاوةي تةلةظصيؤٌى و دةٌطة تؤوازكساوةكاُ و بآلو كسدٌةوةى وؤضيقا
Motion picture, video and television programme production, sound 

recording and music publishing activities

1521011100Programming and broadcasting activitiesضاآلكي  ثةخشي زادَيو و تةلةظصيؤُ

27317213023911Telecommunicationsطةياٌدُ

2810002700Computer programming, consultancy and related activitiesضاآلكي بةزٌاوةٌووضيى كؤوجيوتةز و شازةشايى زاوَيركازي و ئةو ضاالكيياٌةى ثةيوةٌدياُ ثَيوة ِةية

33120002100Information service activitiesضاآلكي خصوةتطوشازييةكاٌي شاٌيازييةكاُ

45134513139611Totalكؤ
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ذمارةى دامةزراوةكان لة ثارَيسطاى شلَيمانى بة ثَيى ذينطة و ضااَلكيى ئابوورى و جؤرى كةرتى كار - 1خشتةى 
Table 1- No. of Establishments in Sulaymani Gov. by Environment, Economic Activity and Type Sector of Work

Type of Economic Activity
Total

جؤرى ضاآلكى ئابوورى
 Type Sector of Workجؤرى كةرتى كاركردن


REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Financial and Insurance Activities#ضاآلكييةكاٌى دازايى و ضاآلكييةكاٌى بيىة

56281102312Financial service activities, except insurance and pension fundingضاآلكى خصوةتطوشاى دازايى  جطة لة ثازةداز كسدٌى بيىة و ضٍدوقةكاٌى وووضة

ثازةدازكسدٌى بيىة و دووبازةكسدٌةوةى بيىة و ضٍدووقةكاٌى وووضةى خاٌةٌشيٍى جطة لة دةضتةبةزى 
98000100كؤوةآليةتيى بةشؤز

Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social 

security

244800023204Activities auxiliary to financial service and insurance activitiesضاآلكيية يازوةتيدةزةكاٌى ضاآلكيية خصوةتطوشازيية دازاييةكاُ و ضاآلكييةكاٌى بيىة

3094411025616Totalكؤ

REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Real Estate Activities#ضاآلكييةكاٌى خاٌوو و شةوى و شاز

738210173004Real estate activitiesضاآلكييةكاٌى خاٌوو و شةوى و شاز

738210173004Totalكؤ

REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Professional, Scientific and Technical Activities#ضاآلكيية ثيشةيى و شاٌطتى و تةكٍيكييةكان

1952900016402Legal and accounting activitiesضاآلكيية ياضايى و ضاالكيية ذوَيسيازييةكاُ

184313016917Activities of head offices; management consultancy activitiesضاآلكييةكاٌى ٌوضيٍطة ضةزةكييةكاُ،  و ضاآلكيية زاوَيركازييةكاُ لة بوازى بةزَيوةبةزدٌدا

9472008311Architectural and engineering activities; technical testing and analysisضاآلكييةكاٌى تةالز ضاشى و ئةٌداشيازى، و تاقيكسدٌةوةى تةكٍيكى و شيكسدٌةوة

51000400Scientific research and developmentلَيكؤَليٍةوة و ثةزةثَيداُ لة بوازى شاٌطتى

1800001701Advertising and market researchلَيكؤَليٍةوةكاٌى زَيكالً و باشاز

633510062601Other professional, scientific and technical activitiesضاآلكييةكاٌى تسى ثيشةيى و شاٌطتى و تةكٍيكى

70140005600Veterinary activitiesضاآلكي  ظَيتةزٌةزي

1199594301119212Totalكؤ

REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Administrative and Support Service Activities#ضاآلكييةكاٌى خصوةتطوشازيية كازطَيِسييةكان و خصوةتطوشازيية ثشتيواٌةييةكان

162100015902Rental and leasing activitiesضاآلكييةكاٌى بةكسَى طستَ

70000700Employment activitiesضاآلكييةكاٌى بةكازَِيٍاُ

بسيكازييةكاٌى ضةفةز و ئةواٌةى لة بوازى طةشتى ئامساٌى كازدةكةُ و خصوةتطوشازييةكاٌى شوَيَ طستَ و ئةو 
4960004300Travel agency, tour operator, reservation service and related activitiesضاآلكيياٌةى ثةيوةٌديياُ ثَيوة ِةية

37160002100Security and investigation activitiesضاآلكييةكاٌى ئاضايش و لَيكؤليٍةوةكاُ

1471026003504Services to buildings and landscape activitiesضاآلكييةكاٌى ثَيشكةش كسدٌى خصوةتطوشازى بؤ بيٍاكاُ و جواٌكازى شوَيٍةكاُ

ضاآلكيية كازطَيِسييةكاٌى ٌووضيٍطةكاُ و ضاآلكييةكاٌى ثشتيواٌى كسدُ لة ٌووضيٍطةكاُ و ضاآلكييةكاٌى تسى 
117701010900Office administrative, office support and other business support activitiesثشتيواٌى كسدُ لة كازةكاُ

51913261037406Totalكؤ

REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Public Administration and Defence; Compulsory Social Security#بةزَيوةبسدٌى طشتى و بةزطسى كسدن، و دلٍيايى كؤوةاليةتيى بة شؤز

12401138103077111Public Administration and Defence; Compulsory Social Securityكازطَيِسيى طشتى و بةزطسيكسدُ، و دةضتةبةزى كؤوةآليةتيى بةشؤز

12401138103077111Totalكؤ
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جؤرى ضاآلكى ئابوورى
 Type Sector of Workجؤرى كةرتى كاركردن


REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Education#فَيس كسدن

23552100744198537Educationفَيس كسدُ

23552100744198537Totalكؤ

REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Human Health and Social Work Activities#ضاآلكييةكاٌى بوازى تةٌدزوضتيى وسؤظ و كازى كؤوةآليةتى

18265292051271019Human health activitiesضاآلكييةكاٌي ثةيوةٌديداز بة تةٌدزوضيت وسؤظ

2414010801Residential care activitiesضاآلكييةكاٌى ضاودَيسى كسدُ لةطةَه واٌةوة

122711104711Social work activities without accommodationضاآلكييةكاٌى كازى كؤوةآليةتى، بةبَى واٌةوة

19726143251326121Totalكؤ

REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Arts, Entertainment and Recreation#هوٌةز و خوشطوشةزاٌى و كات بةضةز بسدن

1681500014805Creative, arts and entertainment activitiesضاآلكييةكاٌى ٌوَيطةزى  و ِوٌةزةكاُ و ضاآلكييةكاٌى خوشطوشةزاٌى

124671005501Libraries, archives, museums and other cultural activitiesضاآلكييةكاٌي كتَيبخاٌة و ثازَيصزاوةكاُ و ووشةخاٌة و ضاآلكيي تسى زؤشٍبريى

91000800Gambling and betting activitiesضاآلكييةكاٌي قووازكسدُ و طسةوكسدُ

36559111028905Sports activities and amusement and recreation activitiesضاآلكييةكاٌى وةزششى وخؤشطوشةزاٌي و كات بةضةز بسدُ

6661421210500011Totalكؤ

REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Other Service Activities#ضاآلكييةكاٌى تسى خصوةتطوشازى

265717181621596641079Activities of membership organizationsضاآلكييةكاٌى ئةو زَيكخساواٌةى خاوةُ ئةٌداوَ

11883170117304Repair of computers and personal and household goodsضاككسدٌةوةى ئاوَيسةكاٌى كؤوجيوتةز و كاال تاكةكةضى و ٌاواَلييةكاُ

1954103101914026Other personal service activitiesضاآلكييةكاٌى تسى خصوةتطوشازيية تاكةكةضييةكاُ

57991731166239375110109Totalكؤ

ئةو ضاآلكيياٌةى برَيوى ذيان كة ضوود لة كةضةكان وةزدةطسن، و ئةواٌةش كة لة بوازى بةزهةً هَيٍاٌى 
كااَل و خصوةتطوشازيية جيا ٌةكساوةكان بؤ بةكازهَيٍاٌى تايبةتدان

#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
Activities of Households as Employers; Undifferentiated Goods- and 

Services-Producing

1530001101Activities of households as employers of domestic personnelئةو ضاآلكية برَيويياٌةى خَيصاُ كة كةضاٌَيك بةكازدةَِيٍَ بؤ كازى ٌَيوواَه

ضاآلكيية جيا ٌةكساوةكاٌى بةزِةً َِيٍاٌى كاآل و ئةو خصوةتطوشازيياٌةى كة خَيصاُ بؤ بةكازَِيٍاٌى تايبةت 
20000200ضوودياُ ىَل وةزدةطسَيت

Undifferentiated goods- and services-producing activities of private 

households for own use

1730001301Totalكؤ
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ذمارةى دامةزراوةكان لة ثارَيسطاى شلَيمانى بة ثَيى ذينطة و ضااَلكيى ئابوورى و جؤرى كةرتى كار - 1خشتةى 
Table 1- No. of Establishments in Sulaymani Gov. by Environment, Economic Activity and Type Sector of Work

Type of Economic Activity
Total

جؤرى ضاآلكى ئابوورى
 Type Sector of Workجؤرى كةرتى كاركردن

REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies#ضاآلكييةكاٌى ئةو دةضتة و زَيكخساواٌةى دادوةزيى ٌيشتيىاٌى ٌاياٌطسَيتةوة

90000180Activities of extraterritorial organizations and bodiesضاآلكييةكاٌى زَيكخساو و دةضتة ٌَيودةوَلةتى و ِةزَيىايةتييةكاُ و باليؤشخاٌة و كوٌطوَلطةزيية بياٌييةكاُ

90000180Totalكؤ

65814275068705840Not Statedٌادياز

65814275068705840Totalكؤ

11015374273843863995201616655Sulaimaniya Governorat Grand Totalكؤى طشيت لة ثازَيصطاي ضمَيىاٌي
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Type of Economic Activity
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جؤرى ضاآلكى ئابوورى
 Type Sector of Workجؤرى كةرتى كاركردن

Sulaimaniya Governorat Urbanشاز/ ثازَيصطاى ضمَيىاٌى 

				REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Agriculture, Forestry and Fishing#كشتوكاَه و قؤشيٍةوةى دازضتاٌةكان و زاوة واضى

						2613280122557223Crop and animal production, hunting and related service activitiesضاآلكيى كشتوكاَلى بةزوبووً وبةزِةوة ئاذةَلييةكاُ و زاو كسدُ و خصوةتطوشازيية ثةيوةٌديدازةكاُ

2118000300Forestry and loggingقؤشيٍةوةى دازضتاُ و بِسيٍى دازة تةختةييةكاُ


40000400Fishing and aquacultureزاو كسدٌي واضي و بةخَيوكسدٌي شيٍدةوةزة ئاوييةكاُ

2638460122564223Totalكؤ

REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Mining and Quarrying#بةكاٌصاكسدن و بةكازهَيٍاٌى كاٌة بةزديٍةكان

20000200Mining of coal and ligniteبةكاٌصاكسدٌى خةَلوش  و لطٍيت

140000950Extraction of crude petroleum and natural gasدةزَِيٍاٌي ٌةوتي خاو و غاشي ضسوشيت

00000000Mining of metal oresبة كاٌصا كسدٌى فمصاتى كاٌصايى

2820002600Other mining and quarryingضاآلكييةكاٌى تسى بةكاٌصاكسدُ و بةكازَِيٍاٌى كاٌة بةزديٍةكاُ

22000000Mining support service activitiesضاآلكييةكاٌى خصوةتطوشازييةكاٌي يازوةتيداٌى بةكاٌصاكسدُ

4640003750Totalكؤ


REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Manufacturing#ثيشةضاشيى طؤِزدزاوةكان

112362601095014Manufacture of food productsثيشةضاشيي بةزِةوة خؤزاكييةكاُ

2500002401Manufacture of beveragesثيشةضاشيى خوازدٌةوةييةكاُ

31000200Manufacture of tobacco productsثيشةضاشيي بةزوبوووي توتَ

124200012101Manufacture of textilesثيشةضاشيي كوتاَه

209854102071017Manufacture of wearing apparelثيشةضاشيي جن و بةزط

2800002800Manufacture of leather and related productsثيشةضاشيي  بةزوبوووةكاٌى ثَيطت و بةزوبووةكاٌي تسى ِاوشَيوة

ثيشةضاشيي تةختة و بةزوبووةكاٌي و تةثةدؤز جطة لةثيشةضاشيي زاخةز وثيشةضاشيي جوزي دزوضتكساو 
588211058112لةثوش و كةزةضتةكاٌى ِؤٌيٍةوة

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except 

furniture;manufacture of articles of straw and plaiting materials

100000901Manufacture of paper and paper productsثيشةضاشيي كاغةش و بةزِةوةكاٌي كاغةش

286510028000Printing and reproduction of recorded mediaضاثكسدُ و لةبةزطستٍةوة و ِؤكازةكاٌى زاطةياٌدٌى تؤوازكساو

73000400Manufacture of coke and refined petroleum productsثيشةضاشيي خةَلوشي كوك و بةزوبوووة ٌةوتيية دوبازةبووةكاُ

3020002800Manufacture of chemicals and chemical productsثيشةضاشيي كةزةضتة و بةزوبوووة كيىياوييةكاُ

20000200Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical and Botanical productsثيشةضاشيي كةزةضتة بٍةِزةتييةكاٌي دزووضتكسدٌى دةزواُ و ئاوادةكازييةكاٌى دزووضتكسدٌى دةزواُ
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Manufacturingثيشةضاشيية طؤِزدزاوةكان

123001012200Manufacture of rubber and plastics productsثيشةضاشيي  بةزِةوةكاٌى الضتيك و باغة

320300031601Manufacture of other non-metallic mineral productsثيشةضاشيي  بةزِةوةكاٌى كاٌصا ٌافمصييةكاٌى تس

5300005300Manufacture of basic metalsثيشةضاشي  فمصاتى بٍضيٍةيى

2868936202767027Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipmentثيشةضاشيي  بةزِةوى كاٌصاي تَيكةَلة جطة لة وةكيٍةكاُ و كةزةضتةكاُ

5400005301Manufacture of computer, electronic and optical productsثيشةضاشيي كؤوجيوتةز و بةزوبوووة ئةلكرتؤٌي و بيٍساوةكاُ

2400002400Manufacture of electrical equipmentثيشةضاشيي ئاوَيسة  كازةباييةكاُ

.5420005200Manufacture of machinery and equipment n.e.cثيشةضاشيي كةزةضتة و ئاوَيسةكاٌي ثَولَيَ ٌةكساو لة بابةتَيكي تسدا

20000200Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersثيشةضاشيى ئةو ئؤتؤوبَيآلٌةى بصوَيٍةزياُ ِةية و تاٌكةزى طةوزة و واً ٌاوةٌد

1210001100Manufacture of other transport equipmentثيشةضاشيي ِؤكازةكاٌي تسى طواضتٍةوة

506003049607Manufacture of furnitureدزوضت كسدٌى كةه و ثةه

4110004000Other manufacturingثيشةضاشيية طؤِزدزاوةكاٌى تس

4441802042004Repair and installation of machinery and equipmentدزوضت كسدُ و ئاوَيتةكسدٌى وةكيٍة و ئاوَيسةكاُ

882560117608601176Totalكؤ

REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supply#كازةكاٌى كازةبا و غاش و هةَلي و ضازد و طةزويى هةوا

3526741027802Electricity, gas, steam and air conditioning supplyطةياٌدٌى كازةبا و غاش و ِةَلي و ضازد و طةزويى ِةوا

3526741027802Totalكؤ

REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Water Supply; Sewerage, Waste Management and Remediation Activities#كازوبازى ئاو و ضاآلكى ئاوةِزؤكان و بةزَيوةبةزدٌى ثامشاوةكان و ضازةضةزكسدٌى

1431160002601Water collection, treatment and supplyكؤكؤدٌةوة و ضازةضةزكسدُ و طةياٌدٌى ئاو

70000700Sewerageتؤزةكاٌي شَيساب و ئاوةِزؤ

2718100800Waste collection, treatment and disposal activities; materials recoveryضاآلكيى كؤكسدٌةوةى ثامشاوةكاُ و ضازةضةزكسدُ و زشطاز بووُ و طةزاٌدٌةوةى كةزةضتةكاُ

00000000Remediation activities and other waste management servicesضاآلكييةكاٌى ضازةضةزكسدُ  وخصوةتطوشازيى تسى بةِزَيوةبسدٌي ثامشاوةكاُ

1771341004101Totalكؤ


REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Construction#دزووضت كسدن

2441411022035Construction of buildingsدزووضتكسدٌي بيٍاكاُ

4161103111Civil engineeringئةٌداشيازيي شازضتاٌي


317711030323Specialized construction activitiesضاآلكيية ثطجؤِزييةكاٌى دزووضتكسدُ

6022733055469Totalكؤ
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REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Wholesale and Retail Trade;Repair of Motor Vehicles and Motorcycles#باشزطاٌيي تاك و كؤ، ضاككسدٌةوةى هؤكازةكاٌى هاتووضؤ كسدن ئةواٌةى بصوَيٍةزيان هةية و واتؤزضيكن

58045412915648017Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcyclesباشزطاٌيي تاك و كؤ، ضاككسدٌةوةى ِؤكازةكاٌى ِاتووضؤ كسدُ ئةواٌةى بصوَيٍةزياُ ِةية و واتؤزضيكن

3349144313301323Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles باشزطاٌيي بةكؤ، جطة لة ِؤكازةكاٌي ِاتووضؤ كسدٌى بصوَيٍةزداز و واتؤِزضيكن

30540273955312298864217Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesباشزطاٌيي بة تاك، جطة لة ِؤكازةكاٌى ِاتووضؤ كسدٌى بصوَيٍةزداز و واتؤِز ضيكن

3969329210318514388357257Totalكؤ


REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Transportation and Storage#طواضتٍةوة و كؤطايي كسدن


8960108101Land transport and transport via pipelinesطواضتٍةوةي وشكاٌي و طواضتٍةوة لةِزَييي بؤزييةوة

20000200Water transport(طواضتٍةوةى  ئاوى)طواضتٍةوة لة ِزَيي ئاو 

90000900Air transportطواضتٍةوةي ئامساٌي

471413452914476069Warehousing and support activities for transportationكؤطايى كسدُ و ضاالكييةكاٌى ثشتطريي كسدُ لة طواضتٍةوة

33191001300Other transportation support activitiesضاآلكى ثؤضتة و طةياٌدٌى بةضتةكاُ لة زَيطاى ٌوَيٍةزةكاٌةوة 

484715963014581070Totalكؤ


REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Accommodation and Food Service Activities#ضاآلكى خصوةتطوشازى واٌةوة و خوازدن

31282290186528Accommodation واٌةوة

26085101112564116Food and beverage service activitiesضاآلكييةكاٌي خصوةتطوشازييةكاٌي خوازدُ وخوازدٌةوة

292087122012750644Totalكؤ


REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Information and Communication#شاٌيازى و طةياٌدن

3812003500Publishing activitiesضاآلكييةكاٌى بآلوكسدٌةوة

6300006300ضاآلكييةكاٌي بةزِةً َِيٍاٌى فيمي و بةزٌاوةي تةلةظصيؤٌى و دةٌطة تؤوازكساوةكاُ و بآلو كسدٌةوةى وؤضيقا
Motion picture, video and television programme production, sound 

recording and music publishing activities

1311011000Programming and broadcasting activitiesضاآلكي  ثةخشي زادَيو و تةلةظصيؤُ

2171527019111Telecommunicationsطةياٌدُ

2700002700Computer programming, consultancy and related activitiesضاآلكي بةزٌاوةٌووضيى كؤوجيوتةز و شازةشايى زاوَيركازي و ئةو ضاالكيياٌةى ثةيوةٌدياُ ثَيوة ِةية

31110002000Information service activitiesضاآلكي خصوةتطوشازييةكاٌي شاٌيازييةكاُ

3892857134611Totalكؤ
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REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Financial and Insurance Activities#ضاآلكييةكاٌى دازايى و ضاآلكييةكاٌى بيىة

55271102312Financial service activities, except insurance and pension fundingضاآلكى خصوةتطوشاى دازايى  جطة لة ثازةداز كسدٌى بيىة و ضٍدوقةكاٌى وووضة

ثازةدازكسدٌى بيىة و دووبازةكسدٌةوةى بيىة و ضٍدووقةكاٌى وووضةى خاٌةٌشيٍى جطة لة دةضتةبةزى 
98000100كؤوةآليةتيى بةشؤز

Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social 

security

243800023203Activities auxiliary to financial service and insurance activitiesضاآلكيية يازوةتيدةزةكاٌى ضاآلكيية خصوةتطوشازيية دازاييةكاُ و ضاآلكييةكاٌى بيىة

3074311025615Totalكؤ

REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Real Estate Activities#ضاآلكييةكاٌى خاٌوو و شةوى و شاز

715210170704Real estate activitiesضاآلكييةكاٌى خاٌوو و شةوى و شاز

715210170704Totalكؤ

REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Professional, Scientific and Technical Activities#ضاآلكيية ثيشةيى و شاٌطتى و تةكٍيكييةكان

1932900016202Legal and accounting activitiesضاآلكيية ياضايى و ضاالكيية ذوَيسيازييةكاُ

154213014017Activities of head offices; management consultancy activitiesضاآلكييةكاٌى ٌوضيٍطة ضةزةكييةكاُ،  و ضاآلكيية زاوَيركازييةكاُ لة بوازى بةزَيوةبةزدٌدا

8962007911Architectural and engineering activities; technical testing and analysisضاآلكييةكاٌى تةالز ضاشى و ئةٌداشيازى، و تاقيكسدٌةوةى تةكٍيكى و شيكسدٌةوة

51000400Scientific research and developmentلَيكؤَليٍةوة و ثةزةثَيداُ لة بوازى شاٌطتى

1200001200Advertising and market researchلَيكؤَليٍةوةكاٌى زَيكالً و باشاز

627510062001Other professional, scientific and technical activitiesضاآلكييةكاٌى تسى ثيشةيى و شاٌطتى و تةكٍيكى

70140005600Veterinary activitiesضاآلكي  ظَيتةزٌةزي

1150574301073211Totalكؤ

REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Administrative and Support Service Activities#ضاآلكييةكاٌى خصوةتطوشازيية كازطَيِسييةكان و خصوةتطوشازيية ثشتيواٌةييةكان

161100015802Rental and leasing activitiesضاآلكييةكاٌى بةكسَى طستَ

50000500Employment activitiesضاآلكييةكاٌى بةكازَِيٍاُ

بسيكازييةكاٌى ضةفةز و ئةواٌةى لة بوازى طةشتى ئامساٌى كازدةكةُ و خصوةتطوشازييةكاٌى شوَيَ طستَ و ئةو 
4740004300Travel agency, tour operator, reservation service and related activitiesضاآلكيياٌةى ثةيوةٌديياُ ثَيوة ِةية

35140002100Security and investigation activitiesضاآلكييةكاٌى ئاضايش و لَيكؤليٍةوةكاُ

131926003102Services to buildings and landscape activitiesضاآلكييةكاٌى ثَيشكةش كسدٌى خصوةتطوشازى بؤ بيٍاكاُ و جواٌكازى شوَيٍةكاُ

ضاآلكيية كازطَيِسييةكاٌى ٌووضيٍطةكاُ و ضاآلكييةكاٌى ثشتيواٌى كسدُ لة ٌووضيٍطةكاُ و ضاآلكييةكاٌى تسى 
116701010800Office administrative, office support and other business support activitiesثشتيواٌى كسدُ لة كازةكاُ

49511861036604Totalكؤ

REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Public Administration and Defence; Compulsory Social Security#بةزَيوةبسدٌى طشتى و بةزطسى كسدن، و دلٍيايى كؤوةاليةتيى بة شؤز

1124103810306418Public Administration and Defence; Compulsory Social Securityكازطَيِسيى طشتى و بةزطسيكسدُ، و دةضتةبةزى كؤوةآليةتيى بةشؤز

1124103810306418Totalكؤ
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REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Education#فَيس كسدن

12171022730167315Educationفَيس كسدُ

12171022730167315Totalكؤ

REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Human Health and Social Work Activities#ضاآلكييةكاٌى بوازى تةٌدزوضتيى وسؤظ و كازى كؤوةآليةتى

14922382041235013Human health activitiesضاآلكييةكاٌي ثةيوةٌديداز بة تةٌدزوضيت وسؤظ

2213010800Residential care activitiesضاآلكييةكاٌى ضاودَيسى كسدُ لةطةَه واٌةوة

113641104601Social work activities without accommodationضاآلكييةكاٌى كازى كؤوةآليةتى، بةبَى واٌةوة

16273153241289014Totalكؤ

REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Arts, Entertainment and Recreation#هوٌةز و خوشطوشةزاٌى و كات بةضةز بسدن

1641400014505Creative, arts and entertainment activitiesضاآلكييةكاٌى ٌوَيطةزى  و ِوٌةزةكاُ و ضاآلكييةكاٌى خوشطوشةزاٌى

112591005101Libraries, archives, museums and other cultural activitiesضاآلكييةكاٌي كتَيبخاٌة و ثازَيصزاوةكاُ و ووشةخاٌة و ضاآلكيي تسى زؤشٍبريى

91000800Gambling and betting activitiesضاآلكييةكاٌي قووازكسدُ و طسةوكسدُ

36158111028605Sports activities and amusement and recreation activitiesضاآلكييةكاٌى وةزششى وخؤشطوشةزاٌي و كات بةضةز بسدُ

6461321210490011Totalكؤ

REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Other Service Activities#ضاآلكييةكاٌى تسى خصوةتطوشازى

1486699140135564857Activities of membership organizationsضاآلكييةكاٌى ئةو زَيكخساواٌةى خاوةُ ئةٌداوَ

11793160116504Repair of computers and personal and household goodsضاككسدٌةوةى ئاوَيسةكاٌى كؤوجيوتةز و كاال تاكةكةضى و ٌاواَلييةكاُ

186652101833025Other personal service activitiesضاآلكييةكاٌى تسى خصوةتطوشازيية تاكةكةضييةكاُ

45317071432053562886Totalكؤ

ئةو ضاآلكيياٌةى برَيوى ذيان كة ضوود لة كةضةكان وةزدةطسن، و ئةواٌةش كة لة بوازى بةزهةً هَيٍاٌى 
كااَل و خصوةتطوشازيية جيا ٌةكساوةكان بؤ بةكازهَيٍاٌى تايبةتدان

#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
Activities of Households as Employers; Undifferentiated Goods- and 

Services-Producing

1430001001Activities of households as employers of domestic personnelئةو ضاآلكية برَيويياٌةى خَيصاُ كة كةضاٌَيك بةكازدةَِيٍَ بؤ كازى ٌَيوواَه

ضاآلكيية جيا ٌةكساوةكاٌى بةزِةً َِيٍاٌى كاآل و ئةو خصوةتطوشازيياٌةى كة خَيصاُ بؤ بةكازَِيٍاٌى تايبةت 
20000200ضوودياُ ىَل وةزدةطسَيت

Undifferentiated goods- and services-producing activities of private 

households for own use

1630001201Totalكؤ
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كؤ
نادياربيانىتايبةتهةرةوةزىتيَكةآلوطشتىحكومي

GovernmentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

ذمارةى دامةزراوةكان لة ثارَيسطاى شلَيمانى بة ثَيى ذينطة و ضااَلكيى ئابوورى و جؤرى كةرتى كار - 1خشتةى 
Table 1- No. of Establishments in Sulaymani Gov. by Environment, Economic Activity and Type Sector of Work

Type of Economic Activity
Total

جؤرى ضاآلكى ئابوورى
 Type Sector of Workجؤرى كةرتى كاركردن

REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies#ضاآلكييةكاٌى ئةو دةضتة و زَيكخساواٌةى دادوةزيى ٌيشتيىاٌى ٌاياٌطسَيتةوة

90000180Activities of extraterritorial organizations and bodiesضاآلكييةكاٌى زَيكخساو و دةضتة ٌَيودةوَلةتى و ِةزَيىايةتييةكاُ و باليؤشخاٌة و كوٌطوَلطةزيية بياٌييةكاُ

90000180Totalكؤ

56493575061604986Not Statedٌادياز

56493575061604986Totalكؤ

7797543763393622967190515628Sulaimaniya Governorat Urban Totalكؤ لة شازٌشيٍى ثازَيصطاى ضمَيىاٌى
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كؤ
نادياربيانىتايبةتهةرةوةزىتيَكةآلوطشتىحكومي

GovernmentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

ذمارةى دامةزراوةكان لة ثارَيسطاى شلَيمانى بة ثَيى ذينطة و ضااَلكيى ئابوورى و جؤرى كةرتى كار - 1خشتةى 
Table 1- No. of Establishments in Sulaymani Gov. by Environment, Economic Activity and Type Sector of Work

Type of Economic Activity
Total

جؤرى ضاآلكى ئابوورى
 Type Sector of Workجؤرى كةرتى كاركردن

Sulaimaniya Governorat Ruralطوٌد/ ثازَيصطاى ضمَيىاٌى 

				REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Agriculture, Forestry and Fishing#كشتوكاَه و قؤشيٍةوةى دازضتاٌةكان و زاوة واضى

						2375522152023632183Crop and animal production, hunting and related service activitiesضاآلكيى كشتوكاَلى بةزوبووً وبةزِةوة ئاذةَلييةكاُ و زاو كسدُ و خصوةتطوشازيية ثةيوةٌديدازةكاُ

52000300Forestry and loggingقؤشيٍةوةى دازضتاُ و بِسيٍى دازة تةختةييةكاُ


2410002300Fishing and aquacultureزاو كسدٌي واضي و بةخَيوكسدٌي شيٍدةوةزة ئاوييةكاُ

2378425152023658183Totalكؤ

REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Mining and Quarrying#بةكاٌصاكسدن و بةكازهَيٍاٌى كاٌة بةزديٍةكان

10000100Mining of coal and ligniteبةكاٌصاكسدٌى خةَلوش  و لطٍيت

1510001310Extraction of crude petroleum and natural gasدةزَِيٍاٌي ٌةوتي خاو و غاشي ضسوشيت

10000100Mining of metal oresبة كاٌصا كسدٌى فمصاتى كاٌصايى

7920007700Other mining and quarryingضاآلكييةكاٌى تسى بةكاٌصاكسدُ و بةكازَِيٍاٌى كاٌة بةزديٍةكاُ

10000100Mining support service activitiesضاآلكييةكاٌى خصوةتطوشازييةكاٌي يازوةتيداٌى بةكاٌصاكسدُ

9730009310Totalكؤ


REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Manufacturing#ثيشةضاشيى طؤِزدزاوةكان

8110207800Manufacture of food productsثيشةضاشيي بةزِةوة خؤزاكييةكاُ

83000500Manufacture of beveragesثيشةضاشيى خوازدٌةوةييةكاُ

00000000Manufacture of tobacco productsثيشةضاشيي بةزوبوووي توتَ

80000800Manufacture of textilesثيشةضاشيي كوتاَه

208000020305Manufacture of wearing apparelثيشةضاشيي جن و بةزط

30000300Manufacture of leather and related productsثيشةضاشيي  بةزوبوووةكاٌى ثَيطت و بةزوبووةكاٌي تسى ِاوشَيوة

ثيشةضاشيي تةختة و بةزوبووةكاٌي و تةثةدؤز جطة لةثيشةضاشيي زاخةز وثيشةضاشيي جوزي دزوضتكساو 
1800001800لةثوش و كةزةضتةكاٌى ِؤٌيٍةوة

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except 

furniture;manufacture of articles of straw and plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsثيشةضاشيي كاغةش و بةزِةوةكاٌي كاغةش

20000200Printing and reproduction of recorded mediaضاثكسدُ و لةبةزطستٍةوة و ِؤكازةكاٌى زاطةياٌدٌى تؤوازكساو

3410103200Manufacture of coke and refined petroleum productsثيشةضاشيي خةَلوشي كوك و بةزوبوووة ٌةوتيية دوبازةبووةكاُ

30000300Manufacture of chemicals and chemical productsثيشةضاشيي كةزةضتة و بةزوبوووة كيىياوييةكاُ

00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical and Botanical productsثيشةضاشيي كةزةضتة بٍةِزةتييةكاٌي دزووضتكسدٌى دةزواُ و ئاوادةكازييةكاٌى دزووضتكسدٌى دةزواُ
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كؤ
نادياربيانىتايبةتهةرةوةزىتيَكةآلوطشتىحكومي

GovernmentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

ذمارةى دامةزراوةكان لة ثارَيسطاى شلَيمانى بة ثَيى ذينطة و ضااَلكيى ئابوورى و جؤرى كةرتى كار - 1خشتةى 
Table 1- No. of Establishments in Sulaymani Gov. by Environment, Economic Activity and Type Sector of Work

Type of Economic Activity
Total

جؤرى ضاآلكى ئابوورى
 Type Sector of Workجؤرى كةرتى كاركردن


Manufacturingثيشةضاشيية طؤِزدزاوةكان

1500001500Manufacture of rubber and plastics productsثيشةضاشيي  بةزِةوةكاٌى الضتيك و باغة

126100012500Manufacture of other non-metallic mineral productsثيشةضاشيي  بةزِةوةكاٌى كاٌصا ٌافمصييةكاٌى تس

20000200Manufacture of basic metalsثيشةضاشي  فمصاتى بٍضيٍةيى

7700007700Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipmentثيشةضاشيي  بةزِةوى كاٌصاي تَيكةَلة جطة لة وةكيٍةكاُ و كةزةضتةكاُ

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsثيشةضاشيي كؤوجيوتةز و بةزوبوووة ئةلكرتؤٌي و بيٍساوةكاُ

102000701Manufacture of electrical equipmentثيشةضاشيي ئاوَيسة  كازةباييةكاُ

.1100001001Manufacture of machinery and equipment n.e.cثيشةضاشيي كةزةضتة و ئاوَيسةكاٌي ثَولَيَ ٌةكساو لة بابةتَيكي تسدا

00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersثيشةضاشيى ئةو ئؤتؤوبَيآلٌةى بصوَيٍةزياُ ِةية و تاٌكةزى طةوزة و واً ٌاوةٌد

00000000Manufacture of other transport equipmentثيشةضاشيي ِؤكازةكاٌي تسى طواضتٍةوة

40000400Manufacture of furnitureدزوضت كسدٌى كةه و ثةه

30000300Other manufacturingثيشةضاشيية طؤِزدزاوةكاٌى تس

81000700Repair and installation of machinery and equipmentدزوضت كسدُ و ئاوَيتةكسدٌى وةكيٍة و ئاوَيسةكاُ

621903060207Totalكؤ

REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supply#كازةكاٌى كازةبا و غاش و هةَلي و ضازد و طةزويى هةوا

3202311408301Electricity, gas, steam and air conditioning supplyطةياٌدٌى كازةبا و غاش و ِةَلي و ضازد و طةزويى ِةوا

3202311408301Totalكؤ

REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Water Supply; Sewerage, Waste Management and Remediation Activities#كازوبازى ئاو و ضاآلكى ئاوةِزؤكان و بةزَيوةبةزدٌى ثامشاوةكان و ضازةضةزكسدٌى

2491922005104Water collection, treatment and supplyكؤكؤدٌةوة و ضازةضةزكسدُ و طةياٌدٌى ئاو

00000000Sewerageتؤزةكاٌي شَيساب و ئاوةِزؤ

20000200Waste collection, treatment and disposal activities; materials recoveryضاآلكيى كؤكسدٌةوةى ثامشاوةكاُ و ضازةضةزكسدُ و زشطاز بووُ و طةزاٌدٌةوةى كةزةضتةكاُ

11000000Remediation activities and other waste management servicesضاآلكييةكاٌى ضازةضةزكسدُ  وخصوةتطوشازيى تسى بةِزَيوةبسدٌي ثامشاوةكاُ

2521932005304Totalكؤ


REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Construction#دزووضت كسدن

80000701Construction of buildingsدزووضتكسدٌي بيٍاكاُ

1870001001Civil engineeringئةٌداشيازيي شازضتاٌي


110000830Specialized construction activitiesضاآلكيية ثطجؤِزييةكاٌى دزووضتكسدُ

3770002532Totalكؤ
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كؤ
نادياربيانىتايبةتهةرةوةزىتيَكةآلوطشتىحكومي

GovernmentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

ذمارةى دامةزراوةكان لة ثارَيسطاى شلَيمانى بة ثَيى ذينطة و ضااَلكيى ئابوورى و جؤرى كةرتى كار - 1خشتةى 
Table 1- No. of Establishments in Sulaymani Gov. by Environment, Economic Activity and Type Sector of Work

Type of Economic Activity
Total

جؤرى ضاآلكى ئابوورى
 Type Sector of Workجؤرى كةرتى كاركردن

REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Wholesale and Retail Trade;Repair of Motor Vehicles and Motorcycles#باشزطاٌيي تاك و كؤ، ضاككسدٌةوةى هؤكازةكاٌى هاتووضؤ كسدن ئةواٌةى بصوَيٍةزيان هةية و واتؤزضيكن

194000019400Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcyclesباشزطاٌيي تاك و كؤ، ضاككسدٌةوةى ِؤكازةكاٌى ِاتووضؤ كسدُ ئةواٌةى بصوَيٍةزياُ ِةية و واتؤزضيكن

213700020501Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles باشزطاٌيي بةكؤ، جطة لة ِؤكازةكاٌي ِاتووضؤ كسدٌى بصوَيٍةزداز و واتؤِزضيكن

167015241164008Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesباشزطاٌيي بة تاك، جطة لة ِؤكازةكاٌى ِاتووضؤ كسدٌى بصوَيٍةزداز و واتؤِز ضيكن

207722241203909Totalكؤ


REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Transportation and Storage#طواضتٍةوة و كؤطايي كسدن


2500002500Land transport and transport via pipelinesطواضتٍةوةي وشكاٌي و طواضتٍةوة لةِزَييي بؤزييةوة

00000000Water transport(طواضتٍةوةى  ئاوى)طواضتٍةوة لة ِزَيي ئاو 

00000000Air transportطواضتٍةوةي ئامساٌي

7461410072308Warehousing and support activities for transportationكؤطايى كسدُ و ضاالكييةكاٌى ثشتطريي كسدُ لة طواضتٍةوة

00000000Other transportation support activitiesضاآلكى ثؤضتة و طةياٌدٌى بةضتةكاُ لة زَيطاى ٌوَيٍةزةكاٌةوة 

7711410074808Totalكؤ


REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Accommodation and Food Service Activities#ضاآلكى خصوةتطوشازى واٌةوة و خوازدن

3450102800Accommodation واٌةوة

205110020300Food and beverage service activitiesضاآلكييةكاٌي خصوةتطوشازييةكاٌي خوازدُ وخوازدٌةوة

239611023100Totalكؤ


REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Information and Communication#شاٌيازى و طةياٌدن

11000000Publishing activitiesضاآلكييةكاٌى بآلوكسدٌةوة

00000000ضاآلكييةكاٌي بةزِةً َِيٍاٌى فيمي و بةزٌاوةي تةلةظصيؤٌى و دةٌطة تؤوازكساوةكاُ و بآلو كسدٌةوةى وؤضيقا
Motion picture, video and television programme production, sound 

recording and music publishing activities

21000100Programming and broadcasting activitiesضاآلكي  ثةخشي زادَيو و تةلةظصيؤُ

5620604800Telecommunicationsطةياٌدُ

11000000Computer programming, consultancy and related activitiesضاآلكي بةزٌاوةٌووضيى كؤوجيوتةز و شازةشايى زاوَيركازي و ئةو ضاالكيياٌةى ثةيوةٌدياُ ثَيوة ِةية

21000100Information service activitiesضاآلكي خصوةتطوشازييةكاٌي شاٌيازييةكاُ

6260605000Totalكؤ
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كؤ
نادياربيانىتايبةتهةرةوةزىتيَكةآلوطشتىحكومي

GovernmentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

ذمارةى دامةزراوةكان لة ثارَيسطاى شلَيمانى بة ثَيى ذينطة و ضااَلكيى ئابوورى و جؤرى كةرتى كار - 1خشتةى 
Table 1- No. of Establishments in Sulaymani Gov. by Environment, Economic Activity and Type Sector of Work

Type of Economic Activity
Total

جؤرى ضاآلكى ئابوورى
 Type Sector of Workجؤرى كةرتى كاركردن


REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Financial and Insurance Activities#ضاآلكييةكاٌى دازايى و ضاآلكييةكاٌى بيىة

11000000Financial service activities, except insurance and pension fundingضاآلكى خصوةتطوشاى دازايى  جطة لة ثازةداز كسدٌى بيىة و ضٍدوقةكاٌى وووضة

ثازةدازكسدٌى بيىة و دووبازةكسدٌةوةى بيىة و ضٍدووقةكاٌى وووضةى خاٌةٌشيٍى جطة لة دةضتةبةزى 
00000000كؤوةآليةتيى بةشؤز

Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social 

security

10000001Activities auxiliary to financial service and insurance activitiesضاآلكيية يازوةتيدةزةكاٌى ضاآلكيية خصوةتطوشازيية دازاييةكاُ و ضاآلكييةكاٌى بيىة

21000001Totalكؤ

REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Real Estate Activities#ضاآلكييةكاٌى خاٌوو و شةوى و شاز

2300002300Real estate activitiesضاآلكييةكاٌى خاٌوو و شةوى و شاز

2300002300Totalكؤ

REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Professional, Scientific and Technical Activities#ضاآلكيية ثيشةيى و شاٌطتى و تةكٍيكييةكان

20000200Legal and accounting activitiesضاآلكيية ياضايى و ضاالكيية ذوَيسيازييةكاُ

3010002900Activities of head offices; management consultancy activitiesضاآلكييةكاٌى ٌوضيٍطة ضةزةكييةكاُ،  و ضاآلكيية زاوَيركازييةكاُ لة بوازى بةزَيوةبةزدٌدا

51000400Architectural and engineering activities; technical testing and analysisضاآلكييةكاٌى تةالز ضاشى و ئةٌداشيازى، و تاقيكسدٌةوةى تةكٍيكى و شيكسدٌةوة

00000000Scientific research and developmentلَيكؤَليٍةوة و ثةزةثَيداُ لة بوازى شاٌطتى

60000501Advertising and market researchلَيكؤَليٍةوةكاٌى زَيكالً و باشاز

60000600Other professional, scientific and technical activitiesضاآلكييةكاٌى تسى ثيشةيى و شاٌطتى و تةكٍيكى

00000000Veterinary activitiesضاآلكي  ظَيتةزٌةزي

4920004601Totalكؤ

REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Administrative and Support Service Activities#ضاآلكييةكاٌى خصوةتطوشازيية كازطَيِسييةكان و خصوةتطوشازيية ثشتيواٌةييةكان

10000100Rental and leasing activitiesضاآلكييةكاٌى بةكسَى طستَ

20000200Employment activitiesضاآلكييةكاٌى بةكازَِيٍاُ

بسيكازييةكاٌى ضةفةز و ئةواٌةى لة بوازى طةشتى ئامساٌى كازدةكةُ و خصوةتطوشازييةكاٌى شوَيَ طستَ و ئةو 
22000000Travel agency, tour operator, reservation service and related activitiesضاآلكيياٌةى ثةيوةٌديياُ ثَيوة ِةية

22000000Security and investigation activitiesضاآلكييةكاٌى ئاضايش و لَيكؤليٍةوةكاُ

1610000402Services to buildings and landscape activitiesضاآلكييةكاٌى ثَيشكةش كسدٌى خصوةتطوشازى بؤ بيٍاكاُ و جواٌكازى شوَيٍةكاُ

ضاآلكيية كازطَيِسييةكاٌى ٌووضيٍطةكاُ و ضاآلكييةكاٌى ثشتيواٌى كسدُ لة ٌووضيٍطةكاُ و ضاآلكييةكاٌى تسى 
10000100Office administrative, office support and other business support activitiesثشتيواٌى كسدُ لة كازةكاُ

2414000802Totalكؤ

REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Public Administration and Defence; Compulsory Social Security#بةزَيوةبسدٌى طشتى و بةزطسى كسدن، و دلٍيايى كؤوةاليةتيى بة شؤز

1161000001303Public Administration and Defence; Compulsory Social Securityكازطَيِسيى طشتى و بةزطسيكسدُ، و دةضتةبةزى كؤوةآليةتيى بةشؤز

1161000001303Totalكؤ
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كؤ
نادياربيانىتايبةتهةرةوةزىتيَكةآلوطشتىحكومي

GovernmentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

ذمارةى دامةزراوةكان لة ثارَيسطاى شلَيمانى بة ثَيى ذينطة و ضااَلكيى ئابوورى و جؤرى كةرتى كار - 1خشتةى 
Table 1- No. of Establishments in Sulaymani Gov. by Environment, Economic Activity and Type Sector of Work

Type of Economic Activity
Total

جؤرى ضاآلكى ئابوورى
 Type Sector of Workجؤرى كةرتى كاركردن


REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Education#فَيس كسدن

1138107801431222Educationفَيس كسدُ

1138107801431222Totalكؤ

REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Human Health and Social Work Activities#ضاآلكييةكاٌى بوازى تةٌدزوضتيى وسؤظ و كازى كؤوةآليةتى

3342910013606Human health activitiesضاآلكييةكاٌي ثةيوةٌديداز بة تةٌدزوضيت وسؤظ

21000001Residential care activitiesضاآلكييةكاٌى ضاودَيسى كسدُ لةطةَه واٌةوة

97000110Social work activities without accommodationضاآلكييةكاٌى كازى كؤوةآليةتى، بةبَى واٌةوة

3452990013717Totalكؤ

REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Arts, Entertainment and Recreation#هوٌةز و خوشطوشةزاٌى و كات بةضةز بسدن

41000300Creative, arts and entertainment activitiesضاآلكييةكاٌى ٌوَيطةزى  و ِوٌةزةكاُ و ضاآلكييةكاٌى خوشطوشةزاٌى

128000400Libraries, archives, museums and other cultural activitiesضاآلكييةكاٌي كتَيبخاٌة و ثازَيصزاوةكاُ و ووشةخاٌة و ضاآلكيي تسى زؤشٍبريى

00000000Gambling and betting activitiesضاآلكييةكاٌي قووازكسدُ و طسةوكسدُ

41000300Sports activities and amusement and recreation activitiesضاآلكييةكاٌى وةزششى وخؤشطوشةزاٌي و كات بةضةز بسدُ

20100001000Totalكؤ

REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Other Service Activities#ضاآلكييةكاٌى تسى خصوةتطوشازى

117110192224100222Activities of membership organizationsضاآلكييةكاٌى ئةو زَيكخساواٌةى خاوةُ ئةٌداوَ

90010800Repair of computers and personal and household goodsضاككسدٌةوةى ئاوَيسةكاٌى كؤوجيوتةز و كاال تاكةكةضى و ٌاواَلييةكاُ

8851008101Other personal service activitiesضاآلكييةكاٌى تسى خصوةتطوشازيية تاكةكةضييةكاُ

126810242334189223Totalكؤ

ئةو ضاآلكيياٌةى برَيوى ذيان كة ضوود لة كةضةكان وةزدةطسن، و ئةواٌةش كة لة بوازى بةزهةً هَيٍاٌى 
كااَل و خصوةتطوشازيية جيا ٌةكساوةكان بؤ بةكازهَيٍاٌى تايبةتدان

#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
Activities of Households as Employers; Undifferentiated Goods- and 

Services-Producing

10000100Activities of households as employers of domestic personnelئةو ضاآلكية برَيويياٌةى خَيصاُ كة كةضاٌَيك بةكازدةَِيٍَ بؤ كازى ٌَيوواَه

ضاآلكيية جيا ٌةكساوةكاٌى بةزِةً َِيٍاٌى كاآل و ئةو خصوةتطوشازيياٌةى كة خَيصاُ بؤ بةكازَِيٍاٌى تايبةت 
00000000ضوودياُ ىَل وةزدةطسَيت

Undifferentiated goods- and services-producing activities of private 

households for own use

10000100Totalكؤ
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كؤ
نادياربيانىتايبةتهةرةوةزىتيَكةآلوطشتىحكومي

GovernmentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

ذمارةى دامةزراوةكان لة ثارَيسطاى شلَيمانى بة ثَيى ذينطة و ضااَلكيى ئابوورى و جؤرى كةرتى كار - 1خشتةى 
Table 1- No. of Establishments in Sulaymani Gov. by Environment, Economic Activity and Type Sector of Work

Type of Economic Activity
Total

جؤرى ضاآلكى ئابوورى
 Type Sector of Workجؤرى كةرتى كاركردن

REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies#ضاآلكييةكاٌى ئةو دةضتة و زَيكخساواٌةى دادوةزيى ٌيشتيىاٌى ٌاياٌطسَيتةوة

00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesضاآلكييةكاٌى زَيكخساو و دةضتة ٌَيودةوَلةتى و ِةزَيىايةتييةكاُ و باليؤشخاٌة و كوٌطوَلطةزيية بياٌييةكاُ

00000000Totalكؤ

9327000710854Not Statedٌادياز

9327000710854Totalكؤ

32178305145241028011101027Sulaimaniya Governorat Rural Totalكؤ لة طوٌدٌشيٍى ثازَيصطاكاٌى ضمَيىاٌى

WWW.KRSO.NET 46



RuralطوندUrbanشارTotalكؤ

ذمارةى كاركةرةكانذمارةى دامةزراوةكانذمارةى كاركةرةكانذمارةى دامةزراوةكانذمارةى كاركةرةكانذمارةي دامةزراوةكان

No. of

Establishments

No. of

Employees 

No. of

Establishments

No. of

Employees 

No. of

Establishments

No. of

Employees 

Sulaimaniya Governorate ثازَيصطاى ضمَيىاٌى

				REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Agriculture, Forestry and Fishing#كشتوكاَه و قؤشيٍةوةى دازضتاٌةكان و زاوة واضى

						2636854525261348052375549720Crop and animal production, hunting and related service activitiesضاآلكيى كشتوكاَلى بةزوبووً وبةزِةوة ئاذةَلييةكاُ و زاو كسدُ و خصوةتطوشازيية ثةيوةٌديدازةكاُ

2657621512564Forestry and loggingقؤشيٍةوةى دازضتاُ و بِسيٍى دازة تةختةييةكاُ


28764112465Fishing and aquacultureزاو كسدٌي واضي و بةخَيوكسدٌي شيٍدةوةزة ئاوييةكاُ

2642255177263853282378449849Totalكؤ

REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Mining and Quarrying#بةكاٌصاكسدن و بةكازهَيٍاٌى كاٌة بةزديٍةكان

392811Mining of coal and ligniteبةكاٌصاكسدٌى خةَلوش  و لطٍيت

291021148915932Extraction of crude petroleum and natural gasدةزَِيٍاٌي ٌةوتي خاو و غاشي ضسوشيت

11300113Mining of metal oresبة كاٌصا كسدٌى فمصاتى كاٌصايى

1078632812479739Other mining and quarryingضاآلكييةكاٌى تسى بةكاٌصاكسدُ و بةكازَِيٍاٌى كاٌة بةزديٍةكاُ

375263112Mining support service activitiesضاآلكييةكاٌى خصوةتطوشازييةكاٌي يازوةتيداٌى بةكاٌصاكسدُ

143198146284971697Totalكؤ


REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Manufacturing#ثيشةضاشيى طؤِزدزاوةكان

120439551123350581450Manufacture of food productsثيشةضاشيي بةزِةوة خؤزاكييةكاُ

33298251568142Manufacture of beveragesثيشةضاشيى خوازدٌةوةييةكاُ

37037000Manufacture of tobacco productsثيشةضاشيي بةزوبوووي توتَ

132509124486823Manufacture of textilesثيشةضاشيي كوتاَه

2306294420982736208208Manufacture of wearing apparelثيشةضاشيي جن و بةزط

3147284433Manufacture of leather and related productsثيشةضاشيي  بةزوبوووةكاٌى ثَيطت و بةزوبووةكاٌي تسى ِاوشَيوة

ثيشةضاشيي تةختة و بةزوبووةكاٌي و تةثةدؤز جطة لةثيشةضاشيي زاخةز وثيشةضاشيي جوزي دزوضتكساو 
6061298588115818140لةثوش و كةزةضتةكاٌى ِؤٌيٍةوة

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except 

furniture;manufacture of articles of straw and plaiting materials

1023102300Manufacture of paper and paper productsثيشةضاشيي كاغةش و بةزِةوةكاٌي كاغةش

28896328695825Printing and reproduction of recorded mediaضاثكسدُ و لةبةزطستٍةوة و ِؤكازةكاٌى زاطةياٌدٌى تؤوازكساو

4171977134648Manufacture of coke and refined petroleum productsثيشةضاشيي خةَلوشي كوك و بةزوبوووة ٌةوتيية دوبازةبووةكاُ

3315230139313Manufacture of chemicals and chemical productsثيشةضاشيي كةزةضتة و بةزوبوووة كيىياوييةكاُ

292900Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical and Botanical productsثيشةضاشيي كةزةضتة بٍةِزةتييةكاٌي دزووضتكسدٌى دةزواُ و ئاوادةكازييةكاٌى دزووضتكسدٌى دةزواُ

Type of Economic Activity

 

جؤرى ضاالكى ئابوورى 

ذمارةى دامةزراوةكان لة ثارَيسطاى شلَيمانى بة ثَيى ذينطة و ذمارةى كاركةرةكان و جؤرى ضااَلكيى ئابوورى -  2خشتةى 
Table 2- No. of Establishments in Sulaymani Gov. by Environment, No. of Employees and Type of Economic Activity
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RuralطوندUrbanشارTotalكؤ

ذمارةى كاركةرةكانذمارةى دامةزراوةكانذمارةى كاركةرةكانذمارةى دامةزراوةكانذمارةى كاركةرةكانذمارةي دامةزراوةكان

No. of

Establishments

No. of

Employees 

No. of

Establishments

No. of

Employees 

No. of

Establishments

No. of

Employees 

Type of Economic Activity

 

جؤرى ضاالكى ئابوورى 

ذمارةى دامةزراوةكان لة ثارَيسطاى شلَيمانى بة ثَيى ذينطة و ذمارةى كاركةرةكان و جؤرى ضااَلكيى ئابوورى -  2خشتةى 
Table 2- No. of Establishments in Sulaymani Gov. by Environment, No. of Employees and Type of Economic Activity


000000Manufacturingثيشةضاشيية طؤِزدزاوةكان

13859312340015193Manufacture of rubber and plastics productsثيشةضاشيي  بةزِةوةكاٌى الضتيك و باغة

446631632032451263071Manufacture of other non-metallic mineral productsثيشةضاشيي  بةزِةوةكاٌى كاٌصا ٌافمصييةكاٌى تس

55985385213Manufacture of basic metalsثيشةضاشي  فمصاتى بٍضيٍةيى

294561212868568277439Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipmentثيشةضاشيي  بةزِةوى كاٌصاي تَيكةَلة جطة لة وةكيٍةكاُ و كةزةضتةكاُ

5470547000Manufacture of computer, electronic and optical productsثيشةضاشيي كؤوجيوتةز و بةزوبوووة ئةلكرتؤٌي و بيٍساوةكاُ

3412824371091Manufacture of electrical equipmentثيشةضاشيي ئاوَيسة  كازةباييةكاُ

.65209541501159Manufacture of machinery and equipment n.e.cثيشةضاشيي كةزةضتة و ئاوَيسةكاٌي ثَولَيَ ٌةكساو لة بابةتَيكي تسدا

232300Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersثيشةضاشيى ئةو ئؤتؤوبَيآلٌةى بصوَيٍةزياُ ِةية و تاٌكةزى طةوزة و واً ٌاوةٌد

1232123200Manufacture of other transport equipmentثيشةضاشيي ِؤكازةكاٌي تسى طواضتٍةوة

5101025506101649Manufacture of furnitureدزوضت كسدٌى كةه و ثةه

44834164319Other manufacturingثيشةضاشيية طؤِزدزاوةكاٌى تس

45213894441376813Repair and installation of machinery and equipmentدزوضت كسدُ و ئاوَيتةكسدٌى وةكيٍة و ئاوَيسةكاُ

9446270548825215156215539Totalكؤ

REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supply#كازةكاٌى كازةبا و غاش و هةَلي و ضازد و طةزويى هةوا

67232443522394320850Electricity, gas, steam and air conditioning supplyطةياٌدٌى كازةبا و غاش و ِةَلي و ضازد و طةزويى ِةوا

67232443522394320850Totalكؤ

REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Water Supply; Sewerage, Waste Management and Remediation Activities#كازوبازى ئاو و ضاآلكى ئاوةِزؤكان و بةزَيوةبةزدٌى ثامشاوةكان و ضازةضةزكسدٌى

39222321431681249551Water collection, treatment and supplyكؤكؤدٌةوة و ضازةضةزكسدُ و طةياٌدٌى ئاو

71871800Sewerageتؤزةكاٌي شَيساب و ئاوةِزؤ

29157827157127Waste collection, treatment and disposal activities; materials recoveryضاآلكيى كؤكسدٌةوةى ثامشاوةكاُ و ضازةضةزكسدُ و زشطاز بووُ و طةزاٌدٌةوةى كةزةضتةكاُ

110011Remediation activities and other waste management servicesضاآلكييةكاٌى ضازةضةزكسدُ  وخصوةتطوشازيى تسى بةِزَيوةبسدٌي ثامشاوةكاُ

42938291773270252559Totalكؤ


REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Construction#دزووضت كسدن

25214572441420837Construction of buildingsدزووضتكسدٌي بيٍاكاُ

59188841167618212Civil engineeringئةٌداشيازيي شازضتاٌي


3281615317123611379Specialized construction activitiesضاآلكيية ثطجؤِزييةكاٌى دزووضتكسدُ

6394960602433237628Totalكؤ
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RuralطوندUrbanشارTotalكؤ

ذمارةى كاركةرةكانذمارةى دامةزراوةكانذمارةى كاركةرةكانذمارةى دامةزراوةكانذمارةى كاركةرةكانذمارةي دامةزراوةكان

No. of

Establishments

No. of

Employees 

No. of

Establishments

No. of

Employees 

No. of

Establishments

No. of

Employees 

Type of Economic Activity

 

جؤرى ضاالكى ئابوورى 

ذمارةى دامةزراوةكان لة ثارَيسطاى شلَيمانى بة ثَيى ذينطة و ذمارةى كاركةرةكان و جؤرى ضااَلكيى ئابوورى -  2خشتةى 
Table 2- No. of Establishments in Sulaymani Gov. by Environment, No. of Employees and Type of Economic Activity

REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Wholesale and Retail Trade;Repair of Motor Vehicles and Motorcycles#باشزطاٌيي تاك و كؤ، ضاككسدٌةوةى هؤكازةكاٌى هاتووضؤ كسدن ئةواٌةى بصوَيٍةزيان هةية و واتؤزضيكن

599812107580411676194431Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcyclesباشزطاٌيي تاك و كؤ، ضاككسدٌةوةى ِؤكازةكاٌى ِاتووضؤ كسدُ ئةواٌةى بصوَيٍةزياُ ِةية و واتؤزضيكن

3562792633497103213823Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles باشزطاٌيي بةكؤ، جطة لة ِؤكازةكاٌي ِاتووضؤ كسدٌى بصوَيٍةزداز و واتؤِزضيكن

3221050862305404732816703534Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesباشزطاٌيي بة تاك، جطة لة ِؤكازةكاٌى ِاتووضؤ كسدٌى بصوَيٍةزداز و واتؤِز ضيكن

4177070895396936610720774788Totalكؤ


REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Transportation and Storage#طواضتٍةوة و كؤطايي كسدن


114647896012546Land transport and transport via pipelinesطواضتٍةوةي وشكاٌي و طواضتٍةوة لةِزَييي بؤزييةوة

252500Water transport(طواضتٍةوةى  ئاوى)طواضتٍةوة لة ِزَيي ئاو 

9128912800Air transportطواضتٍةوةي ئامساٌي

546010855471496377461218Warehousing and support activities for transportationكؤطايى كسدُ و ضاالكييةكاٌى ثشتطريي كسدُ لة طواضتٍةوة

336983369800Other transportation support activitiesضاآلكى ثؤضتة و طةياٌدٌى بةضتةكاُ لة زَيطاى ٌوَيٍةزةكاٌةوة 

5618123334847110697711264Totalكؤ


REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Accommodation and Food Service Activities#ضاآلكى خصوةتطوشازى واٌةوة و خوازدن

3462410312227934131Accommodation واٌةوة

2813701526086296205719Food and beverage service activitiesضاآلكييةكاٌي خصوةتطوشازييةكاٌي خوازدُ وخوازدٌةوة

3159942529208575239850Totalكؤ


REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Information and Communication#شاٌيازى و طةياٌدن

39102538102312Publishing activitiesضاآلكييةكاٌى بآلوكسدٌةوة

631016310100ضاآلكييةكاٌي بةزِةً َِيٍاٌى فيمي و بةزٌاوةي تةلةظصيؤٌى و دةٌطة تؤوازكساوةكاُ و بآلو كسدٌةوةى وؤضيقا
Motion picture, video and television programme production, sound 

recording and music publishing activities

1522813166262Programming and broadcasting activitiesضاآلكي  ثةخشي زادَيو و تةلةظصيؤُ

2732219217190556314Telecommunicationsطةياٌدُ

2847274611Computer programming, consultancy and related activitiesضاآلكي بةزٌاوةٌووضيى كؤوجيوتةز و شازةشايى زاوَيركازي و ئةو ضاالكيياٌةى ثةيوةٌدياُ ثَيوة ِةية

334873148027Information service activitiesضاآلكي خصوةتطوشازييةكاٌي شاٌيازييةكاُ

4514107389372162386Totalكؤ
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RuralطوندUrbanشارTotalكؤ

ذمارةى كاركةرةكانذمارةى دامةزراوةكانذمارةى كاركةرةكانذمارةى دامةزراوةكانذمارةى كاركةرةكانذمارةي دامةزراوةكان

No. of

Establishments

No. of

Employees 

No. of

Establishments

No. of

Employees 

No. of

Establishments

No. of

Employees 

Type of Economic Activity

 

جؤرى ضاالكى ئابوورى 

ذمارةى دامةزراوةكان لة ثارَيسطاى شلَيمانى بة ثَيى ذينطة و ذمارةى كاركةرةكان و جؤرى ضااَلكيى ئابوورى -  2خشتةى 
Table 2- No. of Establishments in Sulaymani Gov. by Environment, No. of Employees and Type of Economic Activity


REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Financial and Insurance Activities#ضاآلكييةكاٌى دازايى و ضاآلكييةكاٌى بيىة

56159455158717Financial service activities, except insurance and pension fundingضاآلكى خصوةتطوشاى دازايى  جطة لة ثازةداز كسدٌى بيىة و ضٍدوقةكاٌى وووضة

ثازةدازكسدٌى بيىة و دووبازةكسدٌةوةى بيىة و ضٍدووقةكاٌى وووضةى خاٌةٌشيٍى جطة لة دةضتةبةزى 
9162916200كؤوةآليةتيى بةشؤز

Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social 

security

24471624371610Activities auxiliary to financial service and insurance activitiesضاآلكيية يازوةتيدةزةكاٌى ضاآلكيية خصوةتطوشازيية دازاييةكاُ و ضاآلكييةكاٌى بيىة

3092472307246527Totalكؤ

REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Real Estate Activities#ضاآلكييةكاٌى خاٌوو و شةوى و شاز

738148271514462336Real estate activitiesضاآلكييةكاٌى خاٌوو و شةوى و شاز

738148271514462336Totalكؤ

REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Professional, Scientific and Technical Activities#ضاآلكيية ثيشةيى و شاٌطتى و تةكٍيكييةكان

1951594193159024Legal and accounting activitiesضاآلكيية ياضايى و ضاالكيية ذوَيسيازييةكاُ

18487915471830161Activities of head offices; management consultancy activitiesضاآلكييةكاٌى ٌوضيٍطة ضةزةكييةكاُ،  و ضاآلكيية زاوَيركازييةكاُ لة بوازى بةزَيوةبةزدٌدا

9412978911175180Architectural and engineering activities; technical testing and analysisضاآلكييةكاٌى تةالز ضاشى و ئةٌداشيازى، و تاقيكسدٌةوةى تةكٍيكى و شيكسدٌةوة

53653600Scientific research and developmentلَيكؤَليٍةوة و ثةزةثَيداُ لة بوازى شاٌطتى

1817312154619Advertising and market researchلَيكؤَليٍةوةكاٌى زَيكالً و باشاز

63315206271503617Other professional, scientific and technical activitiesضاآلكييةكاٌى تسى ثيشةيى و شاٌطتى و تةكٍيكى

702737027300Veterinary activitiesضاآلكي  ظَيتةزٌةزي

119957721150539149381Totalكؤ

REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Administrative and Support Service Activities#ضاآلكييةكاٌى خصوةتطوشازيية كازطَيِسييةكان و خصوةتطوشازيية ثشتيواٌةييةكان

16221316120914Rental and leasing activitiesضاآلكييةكاٌى بةكسَى طستَ

72652026Employment activitiesضاآلكييةكاٌى بةكازَِيٍاُ

بسيكازييةكاٌى ضةفةز و ئةواٌةى لة بوازى طةشتى ئامساٌى كازدةكةُ و خصوةتطوشازييةكاٌى شوَيَ طستَ و ئةو 
4920047169231Travel agency, tour operator, reservation service and related activitiesضاآلكيياٌةى ثةيوةٌديياُ ثَيوة ِةية

3771335688225Security and investigation activitiesضاآلكييةكاٌى ئاضايش و لَيكؤليٍةوةكاُ

1475389131501816371Services to buildings and landscape activitiesضاآلكييةكاٌى ثَيشكةش كسدٌى خصوةتطوشازى بؤ بيٍاكاُ و جواٌكازى شوَيٍةكاُ ضاآلكيية كازطَيِسييةكاٌى ٌووضيٍطةكاُ و ضاآلكييةكاٌى ثشتيواٌى كسدُ لة ٌووضيٍطةكاُ و ضاآلكييةكاٌى تسى 
11738711638611Office administrative, office support and other business support activitiesثشتيواٌى كسدُ لة كازةكاُ

5196928495649024438Totalكؤ

REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Public Administration and Defence; Compulsory Social Security#بةزَيوةبسدٌى طشتى و بةزطسى كسدن، و دلٍيايى كؤوةاليةتيى بة شؤز

1240537611124491571164604Public Administration and Defence; Compulsory Social Securityكازطَيِسيى طشتى و بةزطسيكسدُ، و دةضتةبةزى كؤوةآليةتيى بةشؤز

1240537611124491571164604Totalكؤ
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RuralطوندUrbanشارTotalكؤ

ذمارةى كاركةرةكانذمارةى دامةزراوةكانذمارةى كاركةرةكانذمارةى دامةزراوةكانذمارةى كاركةرةكانذمارةي دامةزراوةكان

No. of

Establishments

No. of

Employees 

No. of

Establishments

No. of

Employees 

No. of

Establishments

No. of

Employees 

Type of Economic Activity

 

جؤرى ضاالكى ئابوورى 

ذمارةى دامةزراوةكان لة ثارَيسطاى شلَيمانى بة ثَيى ذينطة و ذمارةى كاركةرةكان و جؤرى ضااَلكيى ئابوورى -  2خشتةى 
Table 2- No. of Establishments in Sulaymani Gov. by Environment, No. of Employees and Type of Economic Activity


REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Education#فَيس كسدن

235553582121741048113812534Educationفَيس كسدُ

235553582121741048113812534Totalكؤ

REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Human Health and Social Work Activities#ضاآلكييةكاٌى بوازى تةٌدزوضتيى وسؤظ و كازى كؤوةآليةتى

1826153261492138773341449Human health activitiesضاآلكييةكاٌي ثةيوةٌديداز بة تةٌدزوضيت وسؤظ

243602235822Residential care activitiesضاآلكييةكاٌى ضاودَيسى كسدُ لةطةَه واٌةوة

122201211318879125Social work activities without accommodationضاآلكييةكاٌى كازى كؤوةآليةتى، بةبَى واٌةوة

1972176981627161223451576Totalكؤ

REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Arts, Entertainment and Recreation#هوٌةز و خوشطوشةزاٌى و كات بةضةز بسدن

16874916474049Creative, arts and entertainment activitiesضاآلكييةكاٌى ٌوَيطةزى  و ِوٌةزةكاُ و ضاآلكييةكاٌى خوشطوشةزاٌى

1248671128221245Libraries, archives, museums and other cultural activitiesضاآلكييةكاٌي كتَيبخاٌة و ثازَيصزاوةكاُ و ووشةخاٌة و ضاآلكيي تسى زؤشٍبريى

9129912900Gambling and betting activitiesضاآلكييةكاٌي قووازكسدُ و طسةوكسدُ

36521393612129410Sports activities and amusement and recreation activitiesضاآلكييةكاٌى وةزششى وخؤشطوشةزاٌي و كات بةضةز بسدُ

666388464638202064Totalكؤ

REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Other Service Activities#ضاآلكييةكاٌى تسى خصوةتطوشازى

26571749314861553611711957Activities of membership organizationsضاآلكييةكاٌى ئةو زَيكخساواٌةى خاوةُ ئةٌداوَ

1188175411791741913Repair of computers and personal and household goodsضاككسدٌةوةى ئاوَيسةكاٌى كؤوجيوتةز و كاال تاكةكةضى و ٌاواَلييةكاُ

195434241866329288132Other personal service activitiesضاآلكييةكاٌى تسى خصوةتطوشازيية تاكةكةضييةكاُ

57992267145312056912682102Totalكؤ

ئةو ضاآلكيياٌةى برَيوى ذيان كة ضوود لة كةضةكان وةزدةطسن، و ئةواٌةش كة لة بوازى بةزهةً 
هَيٍاٌى كااَل و خصوةتطوشازيية جيا ٌةكساوةكان بؤ بةكازهَيٍاٌى تايبةتدان

#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
Activities of Households as Employers; Undifferentiated Goods- and 

Services-Producing

151991419811Activities of households as employers of domestic personnelئةو ضاآلكية برَيويياٌةى خَيصاُ كة كةضاٌَيك بةكازدةَِيٍَ بؤ كازى ٌَيوواَه

ضاآلكيية جيا ٌةكساوةكاٌى بةزِةً َِيٍاٌى كاآل و ئةو خصوةتطوشازيياٌةى كة خَيصاُ بؤ بةكازَِيٍاٌى تايبةت 
232300ضوودياُ ىَل وةزدةطسَيت

Undifferentiated goods- and services-producing activities of private 

households for own use

172021620111Totalكؤ
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RuralطوندUrbanشارTotalكؤ

ذمارةى كاركةرةكانذمارةى دامةزراوةكانذمارةى كاركةرةكانذمارةى دامةزراوةكانذمارةى كاركةرةكانذمارةي دامةزراوةكان

No. of

Establishments

No. of

Employees 

No. of

Establishments

No. of

Employees 

No. of

Establishments

No. of

Employees 

Type of Economic Activity

 

جؤرى ضاالكى ئابوورى 

ذمارةى دامةزراوةكان لة ثارَيسطاى شلَيمانى بة ثَيى ذينطة و ذمارةى كاركةرةكان و جؤرى ضااَلكيى ئابوورى -  2خشتةى 
Table 2- No. of Establishments in Sulaymani Gov. by Environment, No. of Employees and Type of Economic Activity

REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies#ضاآلكييةكاٌى ئةو دةضتة و زَيكخساواٌةى دادوةزيى ٌيشتيىاٌى ٌاياٌطسَيتةوة

9174917400Activities of extraterritorial organizations and bodiesضاآلكييةكاٌى زَيكخساو و دةضتة ٌَيودةوَلةتى و ِةزَيىايةتييةكاُ و باليؤشخاٌة و كوٌطوَلطةزيية بياٌييةكاُ

9174917400Totalكؤ

6581273456492430932304Not Statedٌادياز

6581273456492430932304Totalكؤ

  110153364365779752759083217888457Sulaimaniya Governorate Grand Totalكؤى طشيت لة ثازَيصطاي ضمَيىاٌي
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RuralطوندUrbanشار

ذمارةى كاركةرةكانذمارةى دامةزاروةكانذمارةى كاركةرةكانذمارةى دامةزاروةكانذمارةى كاركةرةكانذمارةى دامةزاروةكان
No. of 

Establishments
No. of Employees

No. of 

Establishments
No. of Employees

No. of 

Establishments
No. of Employees

Sulaimaniya Governorateثازَيصطاى ضمَيىاٌى

74271516574376129340305122317Governmentalحكووى

384442233943524570Publicطشتى

3862004362153124473Mixedتَيكةالو

39267292041063Cooperativeِةزةوةشى

95201204456671901393672801165089Privateتايبةت

6110205161110409foreignبياٌى

66555395628503102736Not Statedٌادياز

110153364365779752759083217888457Totalكؤ

ذمارةى دامةزراوةكان لة ثارَيسطاى شلَيمانى بة ثَيى ذينطة و ذمارةى كرَيكاران و جؤرى كةرتى كار -  3خشتةى 

Type Sector 

of Work
جؤرى كةرتى كاركردن

كؤ
Table 3- No. of Establishments in Sulaymani Gov. by Environment, No. of Employees and Type Sector of Work
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ٌادياز
Not

 Stated

Sulaimaniya Governorate ثازَيصطاى ضمَيىاٌى

				REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Agriculture, Forestry and Fishing#كشتوكاَه و قؤشيٍةوةى دازضتاٌةكان و زاوة واضى

						263682465714441283100135Crop and animal production, hunting and related service activitiesضاآلكيى كشتوكاَلى بةزوبووً وبةزِةوة ئاذةَلييةكاُ و زاو كسدُ و خصوةتطوشازيية ثةيوةٌديدازةكاُ

26521801000Forestry and loggingقؤشيٍةوةى دازضتاُ و بِسيٍى دازة تةختةييةكاُ


28234100000Fishing and aquacultureزاو كسدٌي واضي و بةخَيوكسدٌي شيٍدةوةزة ئاوييةكاُ

264222468514501473200135Totalكؤ

REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Mining and Quarrying#بةكاٌصاكسدن و بةكازهَيٍاٌى كاٌة بةزديٍةكان

321000000Mining of coal and ligniteبةكاٌصاكسدٌى خةَلوش  و لطٍيت

29516520100Extraction of crude petroleum and natural gasدةزَِيٍاٌي ٌةوتي خاو و غاشي ضسوشيت

100100000Mining of metal oresبة كاٌصا كسدٌى فمصاتى كاٌصايى

10728344500000Other mining and quarryingضاآلكييةكاٌى تسى بةكاٌصاكسدُ و بةكازَِيٍاٌى كاٌة بةزديٍةكاُ

300300000Mining support service activitiesضاآلكييةكاٌى خصوةتطوشازييةكاٌي يازوةتيداٌى بةكاٌصاكسدُ

14335515420100Totalكؤ


REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Manufacturing#ثيشةضاشيى طؤِزدزاوةكان

1204101513924400022Manufacture of food productsثيشةضاشيي بةزِةوة خؤزاكييةكاُ

33186710001Manufacture of beveragesثيشةضاشيى خوازدٌةوةييةكاُ

320010000Manufacture of tobacco productsثيشةضاشيي بةزوبوووي توتَ

1321241321001Manufacture of textilesثيشةضاشيي كوتاَه

2306227174000024Manufacture of wearing apparelثيشةضاشيي جن و بةزط

31310000000Manufacture of leather and related productsثيشةضاشيي  بةزوبوووةكاٌى ثَيطت و بةزوبووةكاٌي تسى ِاوشَيوة

ثيشةضاشيي تةختة و بةزوبووةكاٌي و تةثةدؤز جطة لةثيشةضاشيي زاخةز وثيشةضاشيي جوزي دزوضتكساو 
60657621600003لةثوش و كةزةضتةكاٌى ِؤٌيٍةوة

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except 

furniture;manufacture of articles of straw and plaiting materials

1081000001Manufacture of paper and paper productsثيشةضاشيي كاغةش و بةزِةوةكاٌي كاغةش

28826315712000Printing and reproduction of recorded mediaضاثكسدُ و لةبةزطستٍةوة و ِؤكازةكاٌى زاطةياٌدٌى تؤوازكساو

418111830001Manufacture of coke and refined petroleum productsثيشةضاشيي خةَلوشي كوك و بةزوبوووة ٌةوتيية دوبازةبووةكاُ

33219300000Manufacture of chemicals and chemical productsثيشةضاشيي كةزةضتة و بةزوبوووة كيىياوييةكاُ

211000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical and Botanical productsثيشةضاشيي كةزةضتة بٍةِزةتييةكاٌي دزووضتكسدٌى دةزواُ و ئاوادةكازييةكاٌى دزووضتكسدٌى دةزواُ

ذمارةى دامةزراوةكان لة ثارَيسطاى شلَيمانى بة ثَيى ذينطة، ذمارةى كاركةرةكانيان و جؤرى ضااَلكيى ئابوورى -  4خشتةى 
Table 4- No. of Establishments in Sulaymani Gov. by Environment, No. of Employees and Type of Economic Activity

جؤزى ضاآلكى ئابووزى

 
كؤ

ذوازةى كازكةزةكان

Type of  Economic Activity

No. of Employees

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
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ٌادياز
Not

 Stated

ذمارةى دامةزراوةكان لة ثارَيسطاى شلَيمانى بة ثَيى ذينطة، ذمارةى كاركةرةكانيان و جؤرى ضااَلكيى ئابوورى -  4خشتةى 
Table 4- No. of Establishments in Sulaymani Gov. by Environment, No. of Employees and Type of Economic Activity

جؤزى ضاآلكى ئابووزى

 
كؤ

ذوازةى كازكةزةكان

Type of  Economic Activity

No. of Employees

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000


Manufacturingثيشةضاشيية طؤِزدزاوةكان

13810821720000Manufacture of rubber and plastics productsثيشةضاشيي  بةزِةوةكاٌى الضتيك و باغة

4461691759441021Manufacture of other non-metallic mineral productsثيشةضاشيي  بةزِةوةكاٌى كاٌصا ٌافمصييةكاٌى تس

55521100001Manufacture of basic metalsثيشةضاشي  فمصاتى بٍضيٍةيى

294528078421110031Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipmentثيشةضاشيي  بةزِةوى كاٌصاي تَيكةَلة جطة لة وةكيٍةكاُ و كةزةضتةكاُ

54520000002Manufacture of computer, electronic and optical productsثيشةضاشيي كؤوجيوتةز و بةزوبوووة ئةلكرتؤٌي و بيٍساوةكاُ

34301200001Manufacture of electrical equipmentثيشةضاشيي ئاوَيسة  كازةباييةكاُ

.65528400001Manufacture of machinery and equipment n.e.cثيشةضاشيي كةزةضتة و ئاوَيسةكاٌي ثَولَيَ ٌةكساو لة بابةتَيكي تسدا

220000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersثيشةضاشيى ئةو ئؤتؤوبَيآلٌةى بصوَيٍةزياُ ِةية و تاٌكةزى طةوزة و واً ٌاوةٌد

12110100000Manufacture of other transport equipmentثيشةضاشيي ِؤكازةكاٌي تسى طواضتٍةوة

51048416300007Manufacture of furnitureدزوضت كسدٌى كةه و ثةه

44404000000Other manufacturingثيشةضاشيية طؤِزدزاوةكاٌى تس

4524239851006Repair and installation of machinery and equipmentدزوضت كسدُ و ئاوَيتةكسدٌى وةكيٍة و ئاوَيسةكاُ

9446856853021324602103Totalكؤ

REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supply#كازةكاٌى كازةبا و غاش و هةَلي و ضازد و طةزويى هةوا

6725951939123004Electricity, gas, steam and air conditioning supplyطةياٌدٌى كازةبا و غاش و ِةَلي و ضازد و طةزويى ِةوا

6725951939123004Totalكؤ

REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Water Supply; Sewerage, Waste Management and Remediation Activities#كازوبازى ئاو و ضاآلكى ئاوةِزؤكان و بةزَيوةبةزدٌى ثامشاوةكان و ضازةضةزكسدٌى

392315253544009Water collection, treatment and supplyكؤكؤدٌةوة و ضازةضةزكسدُ و طةياٌدٌى ئاو

752000000Sewerageتؤزةكاٌي شَيساب و ئاوةِزؤ

29811136000Waste collection, treatment and disposal activities; materials recoveryضاآلكيى كؤكسدٌةوةى ثامشاوةكاُ و ضازةضةزكسدُ و زشطاز بووُ و طةزاٌدٌةوةى كةزةضتةكاُ

110000000Remediation activities and other waste management servicesضاآلكييةكاٌى ضازةضةزكسدُ  وخصوةتطوشازيى تسى بةِزَيوةبسدٌي ثامشاوةكاُ

4293292846710009Totalكؤ


REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Construction#دزووضت كسدن

252165373840008Construction of buildingsدزووضتكسدٌي بيٍاكاُ

592381843102Civil engineeringئةٌداشيازيي شازضتاٌي


328288121843003Specialized construction activitiesضاآلكيية ثطجؤِزييةكاٌى دزووضتكسدُ

63947657741261013Totalكؤ
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ٌادياز
Not

 Stated

ذمارةى دامةزراوةكان لة ثارَيسطاى شلَيمانى بة ثَيى ذينطة، ذمارةى كاركةرةكانيان و جؤرى ضااَلكيى ئابوورى -  4خشتةى 
Table 4- No. of Establishments in Sulaymani Gov. by Environment, No. of Employees and Type of Economic Activity

جؤزى ضاآلكى ئابووزى

 
كؤ

ذوازةى كازكةزةكان

Type of  Economic Activity

No. of Employees

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000

REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Wholesale and Retail Trade;Repair of Motor Vehicles and Motorcycles#باشزطاٌيي تاك و كؤ، ضاككسدٌةوةى هؤكازةكاٌى هاتووضؤ كسدن ئةواٌةى بصوَيٍةزيان هةية و واتؤزضيكن

5998577116433420024Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcyclesباشزطاٌيي تاك و كؤ، ضاككسدٌةوةى ِؤكازةكاٌى ِاتووضؤ كسدُ ئةواٌةى بصوَيٍةزياُ ِةية و واتؤزضيكن

3562327418670110030Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles باشزطاٌيي بةكؤ، جطة لة ِؤكازةكاٌي ِاتووضؤ كسدٌى بصوَيٍةزداز و واتؤِزضيكن

322103131049512410310267Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesباشزطاٌيي بة تاك، جطة لة ِؤكازةكاٌى ِاتووضؤ كسدٌى بصوَيٍةزداز و واتؤِز ضيكن

417704035584522715610321Totalكؤ


REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Transportation and Storage#طواضتٍةوة و كؤطايي كسدن


1148023901001Land transport and transport via pipelinesطواضتٍةوةي وشكاٌي و طواضتٍةوة لةِزَييي بؤزييةوة

220000000Water transport(طواضتٍةوةى  ئاوى)طواضتٍةوة لة ِزَيي ئاو 

960210000Air transportطواضتٍةوةي ئامساٌي

546050501287216600188Warehousing and support activities for transportationكؤطايى كسدُ و ضاالكييةكاٌى ثشتطريي كسدُ لة طواضتٍةوة

331431321000Other transportation support activitiesضاآلكى ثؤضتة و طةياٌدٌى بةضتةكاُ لة زَيطاى ٌوَيٍةزةكاٌةوة 

561851521549619800189Totalكؤ


REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Accommodation and Food Service Activities#ضاآلكى خصوةتطوشازى واٌةوة و خوازدن

3462115145430032Accommodation واٌةوة

ُ وخوازدٌةوة 2813252519071110025Food and beverage service activitiesضاآلكييةكاٌي خصوةتطوشازييةكاٌي خوازد

31592736241116540057Totalكؤ


REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Information and Communication#شاٌيازى و طةياٌدن

391861032000Publishing activitiesضاآلكييةكاٌى بآلوكسدٌةوة

63611100000ضاآلكييةكاٌي بةزِةً َِيٍاٌى فيمي و بةزٌاوةي تةلةظصيؤٌى و دةٌطة تؤوازكساوةكاُ و بآلو كسدٌةوةى وؤضيقا
Motion picture, video and television programme production, sound 

recording and music publishing activities

1544520000Programming and broadcasting activitiesضاآلكي  ثةخشي زادَيو و تةلةظصيؤُ

273210242656002Telecommunicationsطةياٌدُ

28271000000Computer programming, consultancy and related activitiesضاآلكي بةزٌاوةٌووضيى كؤوجيوتةز و شازةشايى زاوَيركازي و ئةو ضاالكيياٌةى ثةيوةٌدياُ ثَيوة ِةية

331551101001Information service activitiesضاآلكي خصوةتطوشازييةكاٌي شاٌيازييةكاُ

4513354153109003Totalكؤ
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ذمارةى دامةزراوةكان لة ثارَيسطاى شلَيمانى بة ثَيى ذينطة، ذمارةى كاركةرةكانيان و جؤرى ضااَلكيى ئابوورى -  4خشتةى 
Table 4- No. of Establishments in Sulaymani Gov. by Environment, No. of Employees and Type of Economic Activity

جؤزى ضاآلكى ئابووزى

 
كؤ

ذوازةى كازكةزةكان

Type of  Economic Activity

No. of Employees

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000


REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Financial and Insurance Activities#ضاآلكييةكاٌى دازايى و ضاآلكييةكاٌى بيىة

56953343002Financial service activities, except insurance and pension fundingضاآلكى خصوةتطوشاى دازايى  جطة لة ثازةداز كسدٌى بيىة و ضٍدوقةكاٌى وووضة

ثازةدازكسدٌى بيىة و دووبازةكسدٌةوةى بيىة و ضٍدووقةكاٌى وووضةى خاٌةٌشيٍى جطة لة دةضتةبةزى 
904410000كؤوةآليةتيى بةشؤز

Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social 

security

24422211610004Activities auxiliary to financial service and insurance activitiesضاآلكيية يازوةتيدةزةكاٌى ضاآلكيية خصوةتطوشازيية دازاييةكاُ و ضاآلكييةكاٌى بيىة

309231204363006Totalكؤ

REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Real Estate Activities#ضاآلكييةكاٌى خاٌوو و شةوى و شاز

73871313510006Real estate activitiesضاآلكييةكاٌى خاٌوو و شةوى و شاز

73871313510006Totalكؤ

REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Professional, Scientific and Technical Activities#ضاآلكيية ثيشةيى و شاٌطتى و تةكٍيكييةكان

195160141132104Legal and accounting activitiesضاآلكيية ياضايى و ضاالكيية ذوَيسيازييةكاُ

184124272410008Activities of head offices; management consultancy activitiesضاآلكييةكاٌى ٌوضيٍطة ضةزةكييةكاُ،  و ضاآلكيية زاوَيركازييةكاُ لة بوازى بةزَيوةبةزدٌدا

946715415002Architectural and engineering activities; technical testing and analysisضاآلكييةكاٌى تةالز ضاشى و ئةٌداشيازى، و تاقيكسدٌةوةى تةكٍيكى و شيكسدٌةوة

531100000Scientific research and developmentلَيكؤَليٍةوة و ثةزةثَيداُ لة بوازى شاٌطتى

18133001001Advertising and market researchلَيكؤَليٍةوةكاٌى زَيكالً و باشاز

63360814640001Other professional, scientific and technical activitiesضاآلكييةكاٌى تسى ثيشةيى و شاٌطتى و تةكٍيكى

705551000000Veterinary activitiesضاآلكي  ظَيتةزٌةزي

119910307956981016Totalكؤ

REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Administrative and Support Service Activities#ضاآلكييةكاٌى خصوةتطوشازيية كازطَيِسييةكان و خصوةتطوشازيية ثشتيواٌةييةكان

1621582000002Rental and leasing activitiesضاآلكييةكاٌى بةكسَى طستَ

733000001Employment activitiesضاآلكييةكاٌى بةكازَِيٍاُ

بسيكازييةكاٌى ضةفةز و ئةواٌةى لة بوازى طةشتى ئامساٌى كازدةكةُ و خصوةتطوشازييةكاٌى شوَيَ طستَ و ئةو 
49378400000Travel agency, tour operator, reservation service and related activitiesضاآلكيياٌةى ثةيوةٌديياُ ثَيوة ِةية

371841131000Security and investigation activitiesضاآلكييةكاٌى ئاضايش و لَيكؤليٍةوةكاُ

1473217582312005Services to buildings and landscape activitiesضاآلكييةكاٌى ثَيشكةش كسدٌى خصوةتطوشازى بؤ بيٍاكاُ و جواٌكازى شوَيٍةكاُ

ضاآلكيية كازطَيِسييةكاٌى ٌووضيٍطةكاُ و ضاآلكييةكاٌى ثشتيواٌى كسدُ لة ٌووضيٍطةكاُ و ضاآلكييةكاٌى تسى 
1171062520002Office administrative, office support and other business support activitiesثشتيواٌى كسدُ لة كازةكاُ

519354367828130010Totalكؤ

REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Public Administration and Defence; Compulsory Social Security#بةزَيوةبسدٌى طشتى و بةزطسى كسدن، و دلٍيايى كؤوةاليةتيى بة شؤز

12401911875811469210429Public Administration and Defence; Compulsory Social Securityكازطَيِسيى طشتى و بةزطسيكسدُ، و دةضتةبةزى كؤوةآليةتيى بةشؤز

12401911875811469210429Totalكؤ
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ذمارةى دامةزراوةكان لة ثارَيسطاى شلَيمانى بة ثَيى ذينطة، ذمارةى كاركةرةكانيان و جؤرى ضااَلكيى ئابوورى -  4خشتةى 
Table 4- No. of Establishments in Sulaymani Gov. by Environment, No. of Employees and Type of Economic Activity

جؤزى ضاآلكى ئابووزى

 
كؤ

ذوازةى كازكةزةكان

Type of  Economic Activity

No. of Employees

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000


REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Education#فَيس كسدن

23553225661115248471056Educationفَيس كسدُ

23553225661115248471056Totalكؤ

REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Human Health and Social Work Activities#ضاآلكييةكاٌى بوازى تةٌدزوضتيى وسؤظ و كازى كؤوةآليةتى

1826141916614542271026Human health activitiesضاآلكييةكاٌي ثةيوةٌديداز بة تةٌدزوضيت وسؤظ

24461120001Residential care activitiesضاآلكييةكاٌى ضاودَيسى كسدُ لةطةَه واٌةوة

12225256191001Social work activities without accommodationضاآلكييةكاٌى كازى كؤوةآليةتى، بةبَى واٌةوة

1972144819721753281028Totalكؤ

REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Arts, Entertainment and Recreation#هوٌةز و خوشطوشةزاٌى و كات بةضةز بسدن

168130111720008Creative, arts and entertainment activitiesضاآلكييةكاٌى ٌوَيطةزى  و ِوٌةزةكاُ و ضاآلكييةكاٌى خوشطوشةزاٌى

12476202040004Libraries, archives, museums and other cultural activitiesضاآلكييةكاٌي كتَيبخاٌة و ثازَيصزاوةكاُ و ووشةخاٌة و ضاآلكيي تسى زؤشٍبريى

951210000Gambling and betting activitiesضاآلكييةكاٌي قووازكسدُ و طسةوكسدُ

3652376052510010Sports activities and amusement and recreation activitiesضاآلكييةكاٌى وةزششى وخؤشطوشةزاٌي و كات بةضةز بسدُ

66644892911210022Totalكؤ

REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Other Service Activities#ضاآلكييةكاٌى تسى خصوةتطوشازى

26571823315354391500111Activities of membership organizationsضاآلكييةكاٌى ئةو زَيكخساواٌةى خاوةُ ئةٌداوَ

1188116116600005Repair of computers and personal and household goodsضاككسدٌةوةى ئاوَيسةكاٌى كؤوجيوتةز و كاال تاكةكةضى و ٌاواَلييةكاُ

19541898252110027Other personal service activitiesضاآلكييةكاٌى تسى خصوةتطوشازيية تاكةكةضييةكاُ

57994882356362401600143Totalكؤ

ئةو ضاآلكيياٌةى برَيوى ذيان كة ضوود لة كةضةكان وةزدةطسن، و ئةواٌةش كة لة بوازى بةزهةً هَيٍاٌى 
كااَل و خصوةتطوشازيية جيا ٌةكساوةكان بؤ بةكازهَيٍاٌى تايبةتدان

#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
Activities of Households as Employers; Undifferentiated Goods- and 

Services-Producing

1581320001Activities of households as employers of domestic personnelئةو ضاآلكية برَيويياٌةى خَيصاُ كة كةضاٌَيك بةكازدةَِيٍَ بؤ كازى ٌَيوواَه

ضاآلكيية جيا ٌةكساوةكاٌى بةزِةً َِيٍاٌى كاآل و ئةو خصوةتطوشازيياٌةى كة خَيصاُ بؤ بةكازَِيٍاٌى تايبةت 
220000000ضوودياُ ىَل وةزدةطسَيت

Undifferentiated goods- and services-producing activities of private 

households for own use

17101320001Totalكؤ
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ذمارةى دامةزراوةكان لة ثارَيسطاى شلَيمانى بة ثَيى ذينطة، ذمارةى كاركةرةكانيان و جؤرى ضااَلكيى ئابوورى -  4خشتةى 
Table 4- No. of Establishments in Sulaymani Gov. by Environment, No. of Employees and Type of Economic Activity

جؤزى ضاآلكى ئابووزى

 
كؤ

ذوازةى كازكةزةكان

Type of  Economic Activity

No. of Employees

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000

REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies#ضاآلكييةكاٌى ئةو دةضتة و زَيكخساواٌةى دادوةزيى ٌيشتيىاٌى ٌاياٌطسَيتةوة

901800000Activities of extraterritorial organizations and bodiesضاآلكييةكاٌى زَيكخساو و دةضتة ٌَيودةوَلةتى و ِةزَيىايةتييةكاُ و باليؤشخاٌة و كوٌطوَلطةزيية بياٌييةكاُ

901800000Totalكؤ

65814783331113006025Not Statedٌادياز

65814783331113006025Totalكؤ

  11015393373499736556652651667176Sulaimaniya Governorate Grand Totalكؤى طشيت لة ثازَيصطاي ضمَيىاٌي
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ذمارةى دامةزراوةكان لة ثارَيسطاى شلَيمانى بة ثَيى ذينطة، ذمارةى كاركةرةكانيان و جؤرى ضااَلكيى ئابوورى -  4خشتةى 
Table 4- No. of Establishments in Sulaymani Gov. by Environment, No. of Employees and Type of Economic Activity

جؤزى ضاآلكى ئابووزى

 
كؤ

ذوازةى كازكةزةكان

Type of  Economic Activity

No. of Employees

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000

Sulaimaniya Governorate\ Urbanشازٌشني/ ثازَيصطاى ضمَيىاٌى 

				REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Agriculture, Forestry and Fishing#كشتوكاَه و قؤشيٍةوةى دازضتاٌةكان و زاوة واضى

						261324756926110041Crop and animal production, hunting and related service activitiesضاآلكيى كشتوكاَلى بةزوبووً وبةزِةوة ئاذةَلييةكاُ و زاو كسدُ و خصوةتطوشازيية ثةيوةٌديدازةكاُ

21321501000Forestry and loggingقؤشيٍةوةى دازضتاُ و بِسيٍى دازة تةختةييةكاُ


431000000Fishing and aquacultureزاو كسدٌي واضي و بةخَيوكسدٌي شيٍدةوةزة ئاوييةكاُ

263824817241120041Totalكؤ

REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Mining and Quarrying#بةكاٌصاكسدن و بةكازهَيٍاٌى كاٌة بةزديٍةكان

211000000Mining of coal and ligniteبةكاٌصاكسدٌى خةَلوش  و لطٍيت

1439200000Extraction of crude petroleum and natural gasدةزَِيٍاٌي ٌةوتي خاو و غاشي ضسوشيت

000000000Mining of metal oresبة كاٌصا كسدٌى فمصاتى كاٌصايى

28179200000Other mining and quarryingضاآلكييةكاٌى تسى بةكاٌصاكسدُ و بةكازَِيٍاٌى كاٌة بةزديٍةكاُ

200200000Mining support service activitiesضاآلكييةكاٌى خصوةتطوشازييةكاٌي يازوةتيداٌى بةكاٌصاكسدُ

462119600000Totalكؤ


REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Manufacturing#ثيشةضاشيى طؤِزدزاوةكان

112394913220100021Manufacture of food productsثيشةضاشيي بةزِةوة خؤزاكييةكاُ

25145500001Manufacture of beveragesثيشةضاشيى خوازدٌةوةييةكاُ

320010000Manufacture of tobacco productsثيشةضاشيي بةزوبوووي توتَ

1241180221001Manufacture of textilesثيشةضاشيي كوتاَه

2098206874000019Manufacture of wearing apparelثيشةضاشيي جن و بةزط

28280000000Manufacture of leather and related productsثيشةضاشيي  بةزوبوووةكاٌى ثَيطت و بةزوبووةكاٌي تسى ِاوشَيوة

ثيشةضاشيي تةختة و بةزوبووةكاٌي و تةثةدؤز جطة لةثيشةضاشيي زاخةز وثيشةضاشيي جوزي دزوضتكساو 
58856319300003لةثوش و كةزةضتةكاٌى ِؤٌيٍةوة

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except 

furniture;manufacture of articles of straw and plaiting materials

1081000001Manufacture of paper and paper productsثيشةضاشيي كاغةش و بةزِةوةكاٌي كاغةش

28626115712000Printing and reproduction of recorded mediaضاثكسدُ و لةبةزطستٍةوة و ِؤكازةكاٌى زاطةياٌدٌى تؤوازكساو

704200001Manufacture of coke and refined petroleum productsثيشةضاشيي خةَلوشي كوك و بةزوبوووة ٌةوتيية دوبازةبووةكاُ

30207300000Manufacture of chemicals and chemical productsثيشةضاشيي كةزةضتة و بةزوبوووة كيىياوييةكاُ

211000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical and Botanical productsثيشةضاشيي كةزةضتة بٍةِزةتييةكاٌي دزووضتكسدٌى دةزواُ و ئاوادةكازييةكاٌى دزووضتكسدٌى دةزواُ
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ذمارةى دامةزراوةكان لة ثارَيسطاى شلَيمانى بة ثَيى ذينطة، ذمارةى كاركةرةكانيان و جؤرى ضااَلكيى ئابوورى -  4خشتةى 
Table 4- No. of Establishments in Sulaymani Gov. by Environment, No. of Employees and Type of Economic Activity

جؤزى ضاآلكى ئابووزى

 
كؤ

ذوازةى كازكةزةكان

Type of  Economic Activity

No. of Employees

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000


Manufacturingثيشةضاشيية طؤِزدزاوةكان

12310018500000Manufacture of rubber and plastics productsثيشةضاشيي  بةزِةوةكاٌى الضتيك و باغة

3201551194310011Manufacture of other non-metallic mineral productsثيشةضاشيي  بةزِةوةكاٌى كاٌصا ٌافمصييةكاٌى تس

53511000001Manufacture of basic metalsثيشةضاشي  فمصاتى بٍضيٍةيى

286827437419100031Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipmentثيشةضاشيي  بةزِةوى كاٌصاي تَيكةَلة جطة لة وةكيٍةكاُ و كةزةضتةكاُ

54520000002Manufacture of computer, electronic and optical productsثيشةضاشيي كؤوجيوتةز و بةزوبوووة ئةلكرتؤٌي و بيٍساوةكاُ

24240000000Manufacture of electrical equipmentثيشةضاشيي ئاوَيسة  كازةباييةكاُ

.54485100000Manufacture of machinery and equipment n.e.cثيشةضاشيي كةزةضتة و ئاوَيسةكاٌي ثَولَيَ ٌةكساو لة بابةتَيكي تسدا

220000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersثيشةضاشيى ئةو ئؤتؤوبَيآلٌةى بصوَيٍةزياُ ِةية و تاٌكةزى طةوزة و واً ٌاوةٌد

12110100000Manufacture of other transport equipmentثيشةضاشيي ِؤكازةكاٌي تسى طواضتٍةوة

50648115300007Manufacture of furnitureدزوضت كسدٌى كةه و ثةه

41401000000Other manufacturingثيشةضاشيية طؤِزدزاوةكاٌى تس

4444159851006Repair and installation of machinery and equipmentدزوضت كسدُ و ئاوَيتةكسدٌى وةكيٍة و ئاوَيسةكاُ

882581544331261240195Totalكؤ

REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supply#كازةكاٌى كازةبا و غاش و هةَلي و ضازد و طةزويى هةوا

3522861832122002Electricity, gas, steam and air conditioning supplyطةياٌدٌى كازةبا و غاش و ِةَلي و ضازد و طةزويى ِةوا

3522861832122002Totalكؤ

REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Water Supply; Sewerage, Waste Management and Remediation Activities#كازوبازى ئاو و ضاآلكى ئاوةِزؤكان و بةزَيوةبةزدٌى ثامشاوةكان و ضازةضةزكسدٌى

14385232544002Water collection, treatment and supplyكؤكؤدٌةوة و ضازةضةزكسدُ و طةياٌدٌى ئاو

752000000Sewerageتؤزةكاٌي شَيساب و ئاوةِزؤ

27611136000Waste collection, treatment and disposal activities; materials recoveryضاآلكيى كؤكسدٌةوةى ثامشاوةكاُ و ضازةضةزكسدُ و زشطاز بووُ و طةزاٌدٌةوةى كةزةضتةكاُ

000000000Remediation activities and other waste management servicesضاآلكييةكاٌى ضازةضةزكسدُ  وخصوةتطوشازيى تسى بةِزَيوةبسدٌي ثامشاوةكاُ

177962636710002Totalكؤ


REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Construction#دزووضت كسدن

244161363640007Construction of buildingsدزووضتكسدٌي بيٍاكاُ

411561323101Civil engineeringئةٌداشيازيي شازضتاٌي


317283111541003Specialized construction activitiesضاآلكيية ثطجؤِزييةكاٌى دزووضتكسدُ

60245953641041011Totalكؤ
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Not
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ذمارةى دامةزراوةكان لة ثارَيسطاى شلَيمانى بة ثَيى ذينطة، ذمارةى كاركةرةكانيان و جؤرى ضااَلكيى ئابوورى -  4خشتةى 
Table 4- No. of Establishments in Sulaymani Gov. by Environment, No. of Employees and Type of Economic Activity

جؤزى ضاآلكى ئابووزى

 
كؤ

ذوازةى كازكةزةكان

Type of  Economic Activity

No. of Employees

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000

REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Wholesale and Retail Trade;Repair of Motor Vehicles and Motorcycles#باشزطاٌيي تاك و كؤ، ضاككسدٌةوةى هؤكازةكاٌى هاتووضؤ كسدن ئةواٌةى بصوَيٍةزيان هةية و واتؤزضيكن

5804558815432420024Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcyclesباشزطاٌيي تاك و كؤ، ضاككسدٌةوةى ِؤكازةكاٌى ِاتووضؤ كسدُ ئةواٌةى بصوَيٍةزياُ ِةية و واتؤزضيكن

3349310615854110029Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles باشزطاٌيي بةكؤ، جطة لة ِؤكازةكاٌي ِاتووضؤ كسدٌى بصوَيٍةزداز و واتؤِزضيكن

305402971445110410300258Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesباشزطاٌيي بة تاك، جطة لة ِؤكازةكاٌى ِاتووضؤ كسدٌى بصوَيٍةزداز و واتؤِز ضيكن

396933840876319015600311Totalكؤ


REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Transportation and Storage#طواضتٍةوة و كؤطايي كسدن


895623801001Land transport and transport via pipelinesطواضتٍةوةي وشكاٌي و طواضتٍةوة لةِزَييي بؤزييةوة

220000000Water transport(طواضتٍةوةى  ئاوى)طواضتٍةوة لة ِزَيي ئاو 

960210000Air transportطواضتٍةوةي ئامساٌي

471443511096515600168Warehousing and support activities for transportationكؤطايى كسدُ و ضاالكييةكاٌى ثشتطريي كسدُ لة طواضتٍةوة

331431321000Other transportation support activitiesضاآلكى ثؤضتة و طةياٌدٌى بةضتةكاُ لة زَيطاى ٌوَيٍةزةكاٌةوة 

484744291358818800169Totalكؤ


REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Accommodation and Food Service Activities#ضاآلكى خصوةتطوشازى واٌةوة و خوازدن

3121834842430032Accommodation واٌةوة

ُ وخوازدٌةوة 2608234517959000025Food and beverage service activitiesضاآلكييةكاٌي خصوةتطوشازييةكاٌي خوازد

29202528227101430057Totalكؤ


REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Information and Communication#شاٌيازى و طةياٌدن

381761032000Publishing activitiesضاآلكييةكاٌى بآلوكسدٌةوة

63611100000ضاآلكييةكاٌي بةزِةً َِيٍاٌى فيمي و بةزٌاوةي تةلةظصيؤٌى و دةٌطة تؤوازكساوةكاُ و بآلو كسدٌةوةى وؤضيقا
Motion picture, video and television programme production, sound 

recording and music publishing activities

1334510000Programming and broadcasting activitiesضاآلكي  ثةخشي زادَيو و تةلةظصيؤُ

217159212555002Telecommunicationsطةياٌدُ

27261000000Computer programming, consultancy and related activitiesضاآلكي بةزٌاوةٌووضيى كؤوجيوتةز و شازةشايى زاوَيركازي و ئةو ضاالكيياٌةى ثةيوةٌدياُ ثَيوة ِةية

311441101001Information service activitiesضاآلكي خصوةتطوشازييةكاٌي شاٌيازييةكاُ

389280375298003Totalكؤ
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ذمارةى دامةزراوةكان لة ثارَيسطاى شلَيمانى بة ثَيى ذينطة، ذمارةى كاركةرةكانيان و جؤرى ضااَلكيى ئابوورى -  4خشتةى 
Table 4- No. of Establishments in Sulaymani Gov. by Environment, No. of Employees and Type of Economic Activity

جؤزى ضاآلكى ئابووزى

 
كؤ

ذوازةى كازكةزةكان

Type of  Economic Activity

No. of Employees

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000


REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Financial and Insurance Activities#ضاآلكييةكاٌى دازايى و ضاآلكييةكاٌى بيىة

55943343002Financial service activities, except insurance and pension fundingضاآلكى خصوةتطوشاى دازايى  جطة لة ثازةداز كسدٌى بيىة و ضٍدوقةكاٌى وووضة

ثازةدازكسدٌى بيىة و دووبازةكسدٌةوةى بيىة و ضٍدووقةكاٌى وووضةى خاٌةٌشيٍى جطة لة دةضتةبةزى 
904410000كؤوةآليةتيى بةشؤز

Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social 

security

24322211610003Activities auxiliary to financial service and insurance activitiesضاآلكيية يازوةتيدةزةكاٌى ضاآلكيية خصوةتطوشازيية دازاييةكاُ و ضاآلكييةكاٌى بيىة

307231194363005Totalكؤ

REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Real Estate Activities#ضاآلكييةكاٌى خاٌوو و شةوى و شاز

71569112510006Real estate activitiesضاآلكييةكاٌى خاٌوو و شةوى و شاز

71569112510006Totalكؤ

REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Professional, Scientific and Technical Activities#ضاآلكيية ثيشةيى و شاٌطتى و تةكٍيكييةكان

193158141132104Legal and accounting activitiesضاآلكيية ياضايى و ضاالكيية ذوَيسيازييةكاُ

154101232200008Activities of head offices; management consultancy activitiesضاآلكييةكاٌى ٌوضيٍطة ضةزةكييةكاُ،  و ضاآلكيية زاوَيركازييةكاُ لة بوازى بةزَيوةبةزدٌدا

896414414002Architectural and engineering activities; technical testing and analysisضاآلكييةكاٌى تةالز ضاشى و ئةٌداشيازى، و تاقيكسدٌةوةى تةكٍيكى و شيكسدٌةوة

531100000Scientific research and developmentلَيكؤَليٍةوة و ثةزةثَيداُ لة بوازى شاٌطتى

1292001000Advertising and market researchلَيكؤَليٍةوةكاٌى زَيكالً و باشاز

62760313640001Other professional, scientific and technical activitiesضاآلكييةكاٌى تسى ثيشةيى و شاٌطتى و تةكٍيكى

705551000000Veterinary activitiesضاآلكي  ظَيتةزٌةزي

11509937254871015Totalكؤ

REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Administrative and Support Service Activities#ضاآلكييةكاٌى خصوةتطوشازيية كازطَيِسييةكان و خصوةتطوشازيية ثشتيواٌةييةكان

1611572000002Rental and leasing activitiesضاآلكييةكاٌى بةكسَى طستَ

513000001Employment activitiesضاآلكييةكاٌى بةكازَِيٍاُ

بسيكازييةكاٌى ضةفةز و ئةواٌةى لة بوازى طةشتى ئامساٌى كازدةكةُ و خصوةتطوشازييةكاٌى شوَيَ طستَ و ئةو 
47377300000Travel agency, tour operator, reservation service and related activitiesضاآلكيياٌةى ثةيوةٌديياُ ثَيوة ِةية

351741031000Security and investigation activitiesضاآلكييةكاٌى ئاضايش و لَيكؤليٍةوةكاُ

1312914512311003Services to buildings and landscape activitiesضاآلكييةكاٌى ثَيشكةش كسدٌى خصوةتطوشازى بؤ بيٍاكاُ و جواٌكازى شوَيٍةكاُ

ضاآلكيية كازطَيِسييةكاٌى ٌووضيٍطةكاُ و ضاآلكييةكاٌى ثشتيواٌى كسدُ لة ٌووضيٍطةكاُ و ضاآلكييةكاٌى تسى 
1161052520002Office administrative, office support and other business support activitiesثشتيواٌى كسدُ لة كازةكاُ

49534632692812008Totalكؤ

REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Public Administration and Defence; Compulsory Social Security#بةزَيوةبسدٌى طشتى و بةزطسى كسدن، و دلٍيايى كؤوةاليةتيى بة شؤز

1124156171533140888325Public Administration and Defence; Compulsory Social Securityكازطَيِسيى طشتى و بةزطسيكسدُ، و دةضتةبةزى كؤوةآليةتيى بةشؤز

1124156171533140888325Totalكؤ
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ذمارةى دامةزراوةكان لة ثارَيسطاى شلَيمانى بة ثَيى ذينطة، ذمارةى كاركةرةكانيان و جؤرى ضااَلكيى ئابوورى -  4خشتةى 
Table 4- No. of Establishments in Sulaymani Gov. by Environment, No. of Employees and Type of Economic Activity

جؤزى ضاآلكى ئابووزى

 
كؤ

ذوازةى كازكةزةكان

Type of  Economic Activity

No. of Employees

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000


REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Education#فَيس كسدن

1217127133638244470028Educationفَيس كسدُ

1217127133638244470028Totalكؤ

REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Human Health and Social Work Activities#ضاآلكييةكاٌى بوازى تةٌدزوضتيى وسؤظ و كازى كؤوةآليةتى

149212047412641271019Human health activitiesضاآلكييةكاٌي ثةيوةٌديداز بة تةٌدزوضيت وسؤظ

22361120000Residential care activitiesضاآلكييةكاٌى ضاودَيسى كسدُ لةطةَه واٌةوة

11319255981001Social work activities without accommodationضاآلكييةكاٌى كازى كؤوةآليةتى، بةبَى واٌةوة

1627122610519651281020Totalكؤ

REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Arts, Entertainment and Recreation#هوٌةز و خوشطوشةزاٌى و كات بةضةز بسدن

164126111720008Creative, arts and entertainment activitiesضاآلكييةكاٌى ٌوَيطةزى  و ِوٌةزةكاُ و ضاآلكييةكاٌى خوشطوشةزاٌى

11265201940004Libraries, archives, museums and other cultural activitiesضاآلكييةكاٌي كتَيبخاٌة و ثازَيصزاوةكاُ و ووشةخاٌة و ضاآلكيي تسى زؤشٍبريى

951210000Gambling and betting activitiesضاآلكييةكاٌي قووازكسدُ و طسةوكسدُ

3612345952510010Sports activities and amusement and recreation activitiesضاآلكييةكاٌى وةزششى وخؤشطوشةزاٌي و كات بةضةز بسدُ

64643091901210022Totalكؤ

REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Other Service Activities#ضاآلكييةكاٌى تسى خصوةتطوشازى

148673828034439150070Activities of membership organizationsضاآلكييةكاٌى ئةو زَيكخساواٌةى خاوةُ ئةٌداوَ

1179115315600005Repair of computers and personal and household goodsضاككسدٌةوةى ئاوَيسةكاٌى كؤوجيوتةز و كاال تاكةكةضى و ٌاواَلييةكاُ

18661813241110026Other personal service activitiesضاآلكييةكاٌى تسى خصوةتطوشازيية تاكةكةضييةكاُ

45313704319351401600101Totalكؤ

ئةو ضاآلكيياٌةى برَيوى ذيان كة ضوود لة كةضةكان وةزدةطسن، و ئةواٌةش كة لة بوازى بةزهةً هَيٍاٌى 
كااَل و خصوةتطوشازيية جيا ٌةكساوةكان بؤ بةكازهَيٍاٌى تايبةتدان

#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
Activities of Households as Employers; Undifferentiated Goods- and 

Services-Producing

1471320001Activities of households as employers of domestic personnelئةو ضاآلكية برَيويياٌةى خَيصاُ كة كةضاٌَيك بةكازدةَِيٍَ بؤ كازى ٌَيوواَه

ضاآلكيية جيا ٌةكساوةكاٌى بةزِةً َِيٍاٌى كاآل و ئةو خصوةتطوشازيياٌةى كة خَيصاُ بؤ بةكازَِيٍاٌى تايبةت 
220000000ضوودياُ ىَل وةزدةطسَيت

Undifferentiated goods- and services-producing activities of private 

households for own use

1691320001Totalكؤ
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ذمارةى دامةزراوةكان لة ثارَيسطاى شلَيمانى بة ثَيى ذينطة، ذمارةى كاركةرةكانيان و جؤرى ضااَلكيى ئابوورى -  4خشتةى 
Table 4- No. of Establishments in Sulaymani Gov. by Environment, No. of Employees and Type of Economic Activity

جؤزى ضاآلكى ئابووزى

 
كؤ

ذوازةى كازكةزةكان

Type of  Economic Activity

No. of Employees

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000

REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies#ضاآلكييةكاٌى ئةو دةضتة و زَيكخساواٌةى دادوةزيى ٌيشتيىاٌى ٌاياٌطسَيتةوة

901800000Activities of extraterritorial organizations and bodiesضاآلكييةكاٌى زَيكخساو و دةضتة ٌَيودةوَلةتى و ِةزَيىايةتييةكاُ و باليؤشخاٌة و كوٌطوَلطةزيية بياٌييةكاُ

901800000Totalكؤ

56494172823103005168Not Statedٌادياز

56494172823103005168Totalكؤ

7797565472276727496302521146090Sulaimaniya Governorate Urban Totalكؤى شازٌشني لة ثازَيصطاى ضمَيىاٌى
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ذمارةى دامةزراوةكان لة ثارَيسطاى شلَيمانى بة ثَيى ذينطة، ذمارةى كاركةرةكانيان و جؤرى ضااَلكيى ئابوورى -  4خشتةى 
Table 4- No. of Establishments in Sulaymani Gov. by Environment, No. of Employees and Type of Economic Activity

جؤزى ضاآلكى ئابووزى

 
كؤ

ذوازةى كازكةزةكان

Type of  Economic Activity

No. of Employees

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000

Sulaimaniya Governorate  Ruralطؤٌدٌشني/ ثازَيصطاى ضمَيىاٌى 

				REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Agriculture, Forestry and Fishing#كشتوكاَه و قؤشيٍةوةى دازضتاٌةكان و زاوة واضى

						23755221821375102200094Crop and animal production, hunting and related service activitiesضاآلكيى كشتوكاَلى بةزوبووً وبةزِةوة ئاذةَلييةكاُ و زاو كسدُ و خصوةتطوشازيية ثةيوةٌديدازةكاُ

520300000Forestry and loggingقؤشيٍةوةى دازضتاُ و بِسيٍى دازة تةختةييةكاُ


24203100000Fishing and aquacultureزاو كسدٌي واضي و بةخَيوكسدٌي شيٍدةوةزة ئاوييةكاُ

23784222041378106200094Totalكؤ

REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Mining and Quarrying#بةكاٌصاكسدن و بةكازهَيٍاٌى كاٌة بةزديٍةكان

110000000Mining of coal and ligniteبةكاٌصاكسدٌى خةَلوش  و لطٍيت

1527320100Extraction of crude petroleum and natural gasدةزَِيٍاٌي ٌةوتي خاو و غاشي ضسوشيت

100100000Mining of metal oresبة كاٌصا كسدٌى فمصاتى كاٌصايى

7911254300000Other mining and quarryingضاآلكييةكاٌى تسى بةكاٌصاكسدُ و بةكازَِيٍاٌى كاٌة بةزديٍةكاُ

100100000Mining support service activitiesضاآلكييةكاٌى خصوةتطوشازييةكاٌي يازوةتيداٌى بةكاٌصاكسدُ

9714324820100Totalكؤ


REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Manufacturing#ثيشةضاشيى طؤِزدزاوةكان

81667430001Manufacture of food productsثيشةضاشيي بةزِةوة خؤزاكييةكاُ

841210000Manufacture of beveragesثيشةضاشيى خوازدٌةوةييةكاُ

000000000Manufacture of tobacco productsثيشةضاشيي بةزوبوووي توتَ

861100000Manufacture of textilesثيشةضاشيي كوتاَه

2082030000005Manufacture of wearing apparelثيشةضاشيي جن و بةزط

330000000Manufacture of leather and related productsثيشةضاشيي  بةزوبوووةكاٌى ثَيطت و بةزوبووةكاٌي تسى ِاوشَيوة

ثيشةضاشيي تةختة و بةزوبووةكاٌي و تةثةدؤز جطة لةثيشةضاشيي زاخةز وثيشةضاشيي جوزي دزوضتكساو 
18132300000لةثوش و كةزةضتةكاٌى ِؤٌيٍةوة

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except 

furniture;manufacture of articles of straw and plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsثيشةضاشيي كاغةش و بةزِةوةكاٌي كاغةش

220000000Printing and reproduction of recorded mediaضاثكسدُ و لةبةزطستٍةوة و ِؤكازةكاٌى زاطةياٌدٌى تؤوازكساو

34871630000Manufacture of coke and refined petroleum productsثيشةضاشيي خةَلوشي كوك و بةزوبوووة ٌةوتيية دوبازةبووةكاُ

312000000Manufacture of chemicals and chemical productsثيشةضاشيي كةزةضتة و بةزوبوووة كيىياوييةكاُ

000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical and Botanical productsثيشةضاشيي كةزةضتة بٍةِزةتييةكاٌي دزووضتكسدٌى دةزواُ و ئاوادةكازييةكاٌى دزووضتكسدٌى دةزواُ
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ذمارةى دامةزراوةكان لة ثارَيسطاى شلَيمانى بة ثَيى ذينطة، ذمارةى كاركةرةكانيان و جؤرى ضااَلكيى ئابوورى -  4خشتةى 
Table 4- No. of Establishments in Sulaymani Gov. by Environment, No. of Employees and Type of Economic Activity

جؤزى ضاآلكى ئابووزى

 
كؤ

ذوازةى كازكةزةكان

Type of  Economic Activity

No. of Employees

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000


Manufacturingثيشةضاشيية طؤِزدزاوةكان

1583220000Manufacture of rubber and plastics productsثيشةضاشيي  بةزِةوةكاٌى الضتيك و باغة

12614565131010Manufacture of other non-metallic mineral productsثيشةضاشيي  بةزِةوةكاٌى كاٌصا ٌافمصييةكاٌى تس

210100000Manufacture of basic metalsثيشةضاشي  فمصاتى بٍضيٍةيى

776410201000Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipmentثيشةضاشيي  بةزِةوى كاٌصاي تَيكةَلة جطة لة وةكيٍةكاُ و كةزةضتةكاُ

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsثيشةضاشيي كؤوجيوتةز و بةزوبوووة ئةلكرتؤٌي و بيٍساوةكاُ

1061200001Manufacture of electrical equipmentثيشةضاشيي ئاوَيسة  كازةباييةكاُ

.1143300001Manufacture of machinery and equipment n.e.cثيشةضاشيي كةزةضتة و ئاوَيسةكاٌي ثَولَيَ ٌةكساو لة بابةتَيكي تسدا

000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersثيشةضاشيى ئةو ئؤتؤوبَيآلٌةى بصوَيٍةزياُ ِةية و تاٌكةزى طةوزة و واً ٌاوةٌد

000000000Manufacture of other transport equipmentثيشةضاشيي ِؤكازةكاٌي تسى طواضتٍةوة

431000000Manufacture of furnitureدزوضت كسدٌى كةه و ثةه

303000000Other manufacturingثيشةضاشيية طؤِزدزاوةكاٌى تس

880000000Repair and installation of machinery and equipmentدزوضت كسدُ و ئاوَيتةكسدٌى وةكيٍة و ئاوَيسةكاُ

6214149787122018Totalكؤ

REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supply#كازةكاٌى كازةبا و غاش و هةَلي و ضازد و طةزويى هةوا

3203091701002Electricity, gas, steam and air conditioning supplyطةياٌدٌى كازةبا و غاش و ِةَلي و ضازد و طةزويى ِةوا

3203091701002Totalكؤ

REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Water Supply; Sewerage, Waste Management and Remediation Activities#كازوبازى ئاو و ضاآلكى ئاوةِزؤكان و بةزَيوةبةزدٌى ثامشاوةكان و ضازةضةزكسدٌى

24923021000007Water collection, treatment and supplyكؤكؤدٌةوة و ضازةضةزكسدُ و طةياٌدٌى ئاو

000000000Sewerageتؤزةكاٌي شَيساب و ئاوةِزؤ

220000000Waste collection, treatment and disposal activities; materials recoveryضاآلكيى كؤكسدٌةوةى ثامشاوةكاُ و ضازةضةزكسدُ و زشطاز بووُ و طةزاٌدٌةوةى كةزةضتةكاُ

110000000Remediation activities and other waste management servicesضاآلكييةكاٌى ضازةضةزكسدُ  وخصوةتطوشازيى تسى بةِزَيوةبسدٌي ثامشاوةكاُ

25223321000007Totalكؤ


REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Construction#دزووضت كسدن

841200001Construction of buildingsدزووضتكسدٌي بيٍاكاُ

1882520001Civil engineeringئةٌداشيازيي شازضتاٌي


1151302000Specialized construction activitiesضاآلكيية ثطجؤِزييةكاٌى دزووضتكسدُ

371741022002Totalكؤ
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ذمارةى دامةزراوةكان لة ثارَيسطاى شلَيمانى بة ثَيى ذينطة، ذمارةى كاركةرةكانيان و جؤرى ضااَلكيى ئابوورى -  4خشتةى 
Table 4- No. of Establishments in Sulaymani Gov. by Environment, No. of Employees and Type of Economic Activity

جؤزى ضاآلكى ئابووزى

 
كؤ

ذوازةى كازكةزةكان

Type of  Economic Activity

No. of Employees

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000

REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Wholesale and Retail Trade;Repair of Motor Vehicles and Motorcycles#باشزطاٌيي تاك و كؤ، ضاككسدٌةوةى هؤكازةكاٌى هاتووضؤ كسدن ئةواٌةى بصوَيٍةزيان هةية و واتؤزضيكن

19418310100000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcyclesباشزطاٌيي تاك و كؤ، ضاككسدٌةوةى ِؤكازةكاٌى ِاتووضؤ كسدُ ئةواٌةى بصوَيٍةزياُ ِةية و واتؤزضيكن

213168281600001Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles باشزطاٌيي بةكؤ، جطة لة ِؤكازةكاٌي ِاتووضؤ كسدٌى بصوَيٍةزداز و واتؤِزضيكن

16701596442000109Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesباشزطاٌيي بة تاك، جطة لة ِؤكازةكاٌى ِاتووضؤ كسدٌى بصوَيٍةزداز و واتؤِز ضيكن

207719478237001010Totalكؤ


REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Transportation and Storage#طواضتٍةوة و كؤطايي كسدن


25240100000Land transport and transport via pipelinesطواضتٍةوةي وشكاٌي و طواضتٍةوة لةِزَييي بؤزييةوة

000000000Water transport(طواضتٍةوةى  ئاوى)طواضتٍةوة لة ِزَيي ئاو 

000000000Air transportطواضتٍةوةي ئامساٌي

746699197100020Warehousing and support activities for transportationكؤطايى كسدُ و ضاالكييةكاٌى ثشتطريي كسدُ لة طواضتٍةوة

000000000Other transportation support activitiesضاآلكى ثؤضتة و طةياٌدٌى بةضتةكاُ لة زَيطاى ٌوَيٍةزةكاٌةوة 

771723198100020Totalكؤ


REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Accommodation and Food Service Activities#ضاآلكى خصوةتطوشازى واٌةوة و خوازدن

34283300000Accommodation واٌةوة

ُ وخوازدٌةوة 205180111211000Food and beverage service activitiesضاآلكييةكاٌي خصوةتطوشازييةكاٌي خوازد

239208141511000Totalكؤ


REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Information and Communication#شاٌيازى و طةياٌدن

110000000Publishing activitiesضاآلكييةكاٌى بآلوكسدٌةوة

000000000ضاآلكييةكاٌي بةزِةً َِيٍاٌى فيمي و بةزٌاوةي تةلةظصيؤٌى و دةٌطة تؤوازكساوةكاُ و بآلو كسدٌةوةى وؤضيقا
Motion picture, video and television programme production, sound 

recording and music publishing activities

210010000Programming and broadcasting activitiesضاآلكي  ثةخشي زادَيو و تةلةظصيؤُ

56513101000Telecommunicationsطةياٌدُ

110000000Computer programming, consultancy and related activitiesضاآلكي بةزٌاوةٌووضيى كؤوجيوتةز و شازةشايى زاوَيركازي و ئةو ضاالكيياٌةى ثةيوةٌدياُ ثَيوة ِةية

211000000Information service activitiesضاآلكي خصوةتطوشازييةكاٌي شاٌيازييةكاُ

62554111000Totalكؤ
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ذمارةى دامةزراوةكان لة ثارَيسطاى شلَيمانى بة ثَيى ذينطة، ذمارةى كاركةرةكانيان و جؤرى ضااَلكيى ئابوورى -  4خشتةى 
Table 4- No. of Establishments in Sulaymani Gov. by Environment, No. of Employees and Type of Economic Activity

جؤزى ضاآلكى ئابووزى

 
كؤ

ذوازةى كازكةزةكان

Type of  Economic Activity

No. of Employees

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000


REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Financial and Insurance Activities#ضاآلكييةكاٌى دازايى و ضاآلكييةكاٌى بيىة

101000000Financial service activities, except insurance and pension fundingضاآلكى خصوةتطوشاى دازايى  جطة لة ثازةداز كسدٌى بيىة و ضٍدوقةكاٌى وووضة

ثازةدازكسدٌى بيىة و دووبازةكسدٌةوةى بيىة و ضٍدووقةكاٌى وووضةى خاٌةٌشيٍى جطة لة دةضتةبةزى 
000000000كؤوةآليةتيى بةشؤز

Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social 

security

100000001Activities auxiliary to financial service and insurance activitiesضاآلكيية يازوةتيدةزةكاٌى ضاآلكيية خصوةتطوشازيية دازاييةكاُ و ضاآلكييةكاٌى بيىة

201000001Totalكؤ

Real Estate Activitiesضاآلكييةكاٌى خاٌوو و شةوى و شاز

23221000000Real estate activitiesضاآلكييةكاٌى خاٌوو و شةوى و شاز

23221000000Totalكؤ

REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Professional, Scientific and Technical Activities#ضاآلكيية ثيشةيى و شاٌطتى و تةكٍيكييةكان

220000000Legal and accounting activitiesضاآلكيية ياضايى و ضاالكيية ذوَيسيازييةكاُ

30234210000Activities of head offices; management consultancy activitiesضاآلكييةكاٌى ٌوضيٍطة ضةزةكييةكاُ،  و ضاآلكيية زاوَيركازييةكاُ لة بوازى بةزَيوةبةزدٌدا

531001000Architectural and engineering activities; technical testing and analysisضاآلكييةكاٌى تةالز ضاشى و ئةٌداشيازى، و تاقيكسدٌةوةى تةكٍيكى و شيكسدٌةوة

000000000Scientific research and developmentلَيكؤَليٍةوة و ثةزةثَيداُ لة بوازى شاٌطتى

641000001Advertising and market researchلَيكؤَليٍةوةكاٌى زَيكالً و باشاز

651000000Other professional, scientific and technical activitiesضاآلكييةكاٌى تسى ثيشةيى و شاٌطتى و تةكٍيكى

000000000Veterinary activitiesضاآلكي  ظَيتةزٌةزي

49377211001Totalكؤ

REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Administrative and Support Service Activities#ضاآلكييةكاٌى خصوةتطوشازيية كازطَيِسييةكان و خصوةتطوشازيية ثشتيواٌةييةكان

110000000Rental and leasing activitiesضاآلكييةكاٌى بةكسَى طستَ

220000000Employment activitiesضاآلكييةكاٌى بةكازَِيٍاُ

بسيكازييةكاٌى ضةفةز و ئةواٌةى لة بوازى طةشتى ئامساٌى كازدةكةُ و خصوةتطوشازييةكاٌى شوَيَ طستَ و ئةو 
201100000Travel agency, tour operator, reservation service and related activitiesضاآلكيياٌةى ثةيوةٌديياُ ثَيوة ِةية

210100000Security and investigation activitiesضاآلكييةكاٌى ئاضايش و لَيكؤليٍةوةكاُ

1633701002Services to buildings and landscape activitiesضاآلكييةكاٌى ثَيشكةش كسدٌى خصوةتطوشازى بؤ بيٍاكاُ و جواٌكازى شوَيٍةكاُ

ضاآلكيية كازطَيِسييةكاٌى ٌووضيٍطةكاُ و ضاآلكييةكاٌى ثشتيواٌى كسدُ لة ٌووضيٍطةكاُ و ضاآلكييةكاٌى تسى 
110000000Office administrative, office support and other business support activitiesثشتيواٌى كسدُ لة كازةكاُ

2484901002Totalكؤ

REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Public Administration and Defence; Compulsory Social Security#بةزَيوةبسدٌى طشتى و بةزطسى كسدن، و دلٍيايى كؤوةاليةتيى بة شؤز

11635164864214Public Administration and Defence; Compulsory Social Securityكازطَيِسيى طشتى و بةزطسيكسدُ، و دةضتةبةزى كؤوةآليةتيى بةشؤز

11635164864214Totalكؤ
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ذمارةى دامةزراوةكان لة ثارَيسطاى شلَيمانى بة ثَيى ذينطة، ذمارةى كاركةرةكانيان و جؤرى ضااَلكيى ئابوورى -  4خشتةى 
Table 4- No. of Establishments in Sulaymani Gov. by Environment, No. of Employees and Type of Economic Activity

جؤزى ضاآلكى ئابووزى

 
كؤ

ذوازةى كازكةزةكان

Type of  Economic Activity

No. of Employees

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000


REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Education#فَيس كسدن

1138195433477401028Educationفَيس كسدُ

1138195433477401028Totalكؤ

REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Human Health and Social Work Activities#ضاآلكييةكاٌى بوازى تةٌدزوضتيى وسؤظ و كازى كؤوةآليةتى

334215921910007Human health activitiesضاآلكييةكاٌي ثةيوةٌديداز بة تةٌدزوضيت وسؤظ

210000001Residential care activitiesضاآلكييةكاٌى ضاودَيسى كسدُ لةطةَه واٌةوة

960210000Social work activities without accommodationضاآلكييةكاٌى كازى كؤوةآليةتى، بةبَى واٌةوة

345222922120008Totalكؤ

REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Arts, Entertainment and Recreation#هوٌةز و خوشطوشةزاٌى و كات بةضةز بسدن

440000000Creative, arts and entertainment activitiesضاآلكييةكاٌى ٌوَيطةزى  و ِوٌةزةكاُ و ضاآلكييةكاٌى خوشطوشةزاٌى

12110100000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesضاآلكييةكاٌي كتَيبخاٌة و ثازَيصزاوةكاُ و ووشةخاٌة و ضاآلكيي تسى زؤشٍبريى

000000000Gambling and betting activitiesضاآلكييةكاٌي قووازكسدُ و طسةوكسدُ

431000000Sports activities and amusement and recreation activitiesضاآلكييةكاٌى وةزششى وخؤشطوشةزاٌي و كات بةضةز بسدُ

20181100000Totalكؤ

REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Other Service Activities#ضاآلكييةكاٌى تسى خصوةتطوشازى

117110853510000041Activities of membership organizationsضاآلكييةكاٌى ئةو زَيكخساواٌةى خاوةُ ئةٌداوَ

981000000Repair of computers and personal and household goodsضاككسدٌةوةى ئاوَيسةكاٌى كؤوجيوتةز و كاال تاكةكةضى و ٌاواَلييةكاُ

88851100001Other personal service activitiesضاآلكييةكاٌى تسى خصوةتطوشازيية تاكةكةضييةكاُ

126811783711000042Totalكؤ

ئةو ضاآلكيياٌةى برَيوى ذيان كة ضوود لة كةضةكان وةزدةطسن، و ئةواٌةش كة لة بوازى بةزهةً هَيٍاٌى 
كااَل و خصوةتطوشازيية جيا ٌةكساوةكان بؤ بةكازهَيٍاٌى تايبةتدان

#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
Activities of Households as Employers; Undifferentiated Goods- and 

Services-Producing

110000000Activities of households as employers of domestic personnelئةو ضاآلكية برَيويياٌةى خَيصاُ كة كةضاٌَيك بةكازدةَِيٍَ بؤ كازى ٌَيوواَه

ضاآلكيية جيا ٌةكساوةكاٌى بةزِةً َِيٍاٌى كاآل و ئةو خصوةتطوشازيياٌةى كة خَيصاُ بؤ بةكازَِيٍاٌى تايبةت 
000000000ضوودياُ ىَل وةزدةطسَيت

Undifferentiated goods- and services-producing activities of private 

households for own use

110000000Totalكؤ
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ذمارةى دامةزراوةكان لة ثارَيسطاى شلَيمانى بة ثَيى ذينطة، ذمارةى كاركةرةكانيان و جؤرى ضااَلكيى ئابوورى -  4خشتةى 
Table 4- No. of Establishments in Sulaymani Gov. by Environment, No. of Employees and Type of Economic Activity

جؤزى ضاآلكى ئابووزى

 
كؤ

ذوازةى كازكةزةكان

Type of  Economic Activity

No. of Employees

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000

REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies#ضاآلكييةكاٌى ئةو دةضتة و زَيكخساواٌةى دادوةزيى ٌيشتيىاٌى ٌاياٌطسَيتةوة

000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesضاآلكييةكاٌى زَيكخساو و دةضتة ٌَيودةوَلةتى و ِةزَيىايةتييةكاُ و باليؤشخاٌة و كوٌطوَلطةزيية بياٌييةكاُ

000000000Totalكؤ

93261581000857Not Statedٌادياز

93261581000857Totalكؤ

321782790122309063513521086Sulaimaniya Governorate  Rural Totalكؤى طوٌد لة ثازَيصطاكاٌى ضمَيىاٌى
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