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 ثيََػةكي 
ز هة ٓةزيٍَ وة دةضتةي ئاًازي ٓةزيٍَ بة ٓاوكازي هةطةيَ دةشطاي ُاوةُدي ئاًاز وة بةغدازي كادزةكاُي وةشازةتي غازةواُي بةزِيَوةبةزايةتيةكاُي ئاًا

صًةتطوشازي غازةواُي( بؤ ضاهَي ٓةهَطاْ بة جيَ بةجيَلسدُي زِووثيَوي ذيِطة  بؤ كةزتةكاُي )ئاوـ ئاوةزِؤـ خ يةكييَت ئةوزوثاثاهَجػيت زِيَلدساوي يوُطيَف 
2010 

 

 بةغداز بوواْ هة ٓةزيٌَي كوزدضتاْ
 

 هيَرُةي باالَ
  ّدةضتةي ئاًازي ٓةزيٍَ –ضريواْ حمٌد حمي اهدي 
   دةضتةي ئاًازي ٓةزيٍَ -حمٌد ؾابس اوًس 
  ْدةضتةي ئاًازي ٓةزيٍَ –مسري عبد اهؿٌد ضويٌا 
  وشازةتي ثالُداُاْ –عباع عبداهلل كوثر 

 هيَرُةي ٓوُةزي
  دةضتةي ئاًازي ٓةزيٍَ –مسري حمٌد ضعدي 
  بةزِيَوةبةزايةتي ئاًازي ٓةوهيَس –اياد امحد حمٌد 
 ضويٌَاُيبةزِيَوةبةزايةتي ئاًازي  -شوشن كٌاي حمٌد 
 بةزِيَوةبةزايةتي ئاًازي دٓون –ابسآيٍ عبد اهسمحّ  ظمكا 

 ضةزثةزغتيازاُي ُاوةُدي
 ضويٌَاُيبةزِيَوةبةزايةتي ئاًازي  ـ حمٌد كٌاي شوشن 

 بةزِيَوةبةزايةتي ئاًازي ٓةوهيَس ـ حطّ امحد أياد 

 بةزِيَوةبةزايةتي ئاًازي دٓون ـ  اهسمحّ عبد إبسآيٍ كاظم 

 
 ضةزثةزغتيازاُي ُاوخؤيي

  بةزِيَوةبةزايةتي ئاًازي ٓةوهيَس –حطني كاكى 
  ضويٌَاُي بةزِيَوةبةزايةتي ئاًازي – عجمانحمٌود 
  بةزِيَوةبةزايةتي ئاًازي دٓون –جيافاْ عبد اهسشاق 

 تيٌي كازي ًةيداُي

 
 ثازيَصطاي ٓةوهيَس

 بةزِيَوةبةزايةتي ئاًاز  -زضوي  محد حمٌد 

 بةزِيَوةبةزايةتي ئاًاز  -ابسآيٍ ؾابس فسٓاد 

 بةزِيَوةبةزايةتي ئاًاز  -ياضني اهلسيٍ عبد غريكو 

 ئاًاز بةزِيَوةبةزايةتي  -عٌس حيدز اهديّ ؾالح 

 ْغازةواُيةكاْ  -حطّ جباز كازوا 

 غازةواُيةكاْ - ابسآيٍ مجيى ُيا تة 

 غازةواُيةكاْ  -محد قادز ضستيب 
 غازةواُيةكاْ  -ابسآيٍ  طه خويى 
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 ثازيَصطاي ضويٌَاُي

 ْبةزِيَوةبةزايةتي ئاًاز - حمٌود حمٌد فسيدو 
 بةزِيَوةبةزايةتي ئاًاز - امحد اهسمحّ عبد داُؼ 

 بةزِيَوةبةزايةتي ئاًاز - كسيٍ جنيب غرياش 

 بةزِيَوةبةزايةتي ئاًاز - فسج عوي زيبواز 

 َغازةواُيةكاْ - قادز اهلل عبد ئازا 

 ْغازةواُيةكاْ -  مصطفى مجاي ضوزا 

 غازةواُيةكاْ  -  حطّ ثةيسةو بايصيد 

 غازةواُيةكاْ  - امحد عصيص دياز 
 

 ثازيَصطاي دٓؤن
 

 بةزِيَوةبةزايةتي ئاًاز - ُاؾس حاجي ٓلاز 
 بةزِيَوةبةزايةتي ئاًاز - زجب عجمان حلٌت 

 ّبةزِيَوةبةزايةتي ئاًاز - ضعيد حمٌد حط  

 غازةواُيةكاْ -مصطفى حطّ حمٌد 

 غازةواُيةكاْ   -حمٌد عوي ُوشاد 

 غازةواُيةكاْ - ؾادق ضسوز زضسبا 
 

 ئاًاجني زِووثيَو
خصًةتطوشازي غازةواُي( دةضتةبةز -وةزِؤئا -اْ بة كةزتةكاُي )ئاودازةكدةشطا ثةيوةُديهة كة  ُيػاُدةزاُةئاًاُج هةو زِووثيَوة خطتِة زِووي داتابةيطيَلة بؤ ٓةًوو ئةو 

 :هةضةز ئاضيت ٓةزيٌَي كوزدضتاْ  كساوْ

 خصًةت ثيَطةيػتوواْ هةضةز ئاضيت غازُػني و طوُدُػني دابني كسدُي داتاي تايبةت بة خصًةتطوشازيةكاُي ئاوو زِيَرةي 1 - 

 دابني كسدُي داتاي تايبةت بة خصًةتطوشازيةكاُي ئاوةزِؤو زِيَرةي خصًةت ثيَطةيػتوواْـ 2 

 اُي ضازةضةز و زِشطاز بووْ هيَياْزِيَرةي خصًةت ثيَطةيػتوواْ و بسِي ثامشاوةكاْ و زِيَطاك .دابني كسدُي ُيػاُدةزةكاُي ذًازةيي هة خصًةتطوشازيةكاُي غازةواُي3 

بدةْ بة ئاًاجني ثازاضتين هة ًاوةي ُيػاُداُي ئةو داتاياُة دازِيَرةزاُي ضياضةتي ذيِطةيي هة دةشطاكاْ كة ثةيوةُدياْ بة داُاُي ضرتاتيجي ٓةية بسِيازي دزوضت 
 ذيِطةو كؤًةهَطا هة ٓةًوو شياُةكاْ.

 
 دةزةجناَ و ضودةكاْ كة هة زِووثيَوةكة

 وطػتطريبووُي ثازيَصطاكاْ بة تؤزِةكاُي ئاوي غياديازي كسدُي زِيَرةي خصًةت ثيَطةيػتوواْ بة خصًةت طوشازيةكاُي ئاوي غياو هة ثيَِاو زِةضاو كسدُي  - 1
 بؤ خوازدُةوة هة ًاوةي داُاُي ثالُي دآاتوو.

 ةزِؤ وة ئةو تؤزِو ويَطتطة ضازةضةزياُة تا ضةُد طوجناوة بؤ ًةزجة ذيِطةيةكاْ.ديازي كسدُي زِيَرةي داُيػتوواْ بة خصًةتطوشازيةكاُي تؤزِةكاُي ئاو - 2

ةواوي ديازي كسدُي خصًةت ثيَطةيػتواُي خصًةتطوشازيةكاُي غازةواُي هة ثيَِاوكازدْ هةضةز طةغة ثيَداْ و فساواْ كسدُي خصًةتطوشازيةكاْ بؤ ت - 3
 ُاوضةكاْ ضةز بةغازةواُيةكاْ.

 ؤغيازي ذيِطة هة ًاوةي ثةخؼ كسدُي شاُيازي و داتاي دةضتٔاتووي ئةو زِووثيَوة هة زِيَطةي كةُاهةكاُي ًيدياييطةغة ثيَداُي ٓ- 4

 وةضتاْ هةضةز قةبازةي كيَػةكاُي ذيِطة بة ئاًاجني ضازةضةز كسدُياْ. - 5

هةضةز بسِو جؤزي ثيظ بووُةكاْ وة ئاضيت ثيظ بووُةكاْ هةضةز ثيظ بووْ ثاؽ شاُني دآاتووي دزوضت بؤ ضازةضةزكسدُي داُاُي ثالُي  ٓةويَ داْ بؤ– 6
 ذيِطة

 شاُيازي هةضةز ثسِؤذةكاْ و ثالُي دآاتووي تايبةت بة ثيَػلةؽ كسدُي خصًةتطوشازيةكاْ بؤ كؤًةهَطا. - 7
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 ثةيسِةو كسدُي كــازو جىَ بةجيَلسدُي زِووثيَو 

 
،وةزطستين داتاكاْ و ثيػاُداُياْ دةزبازةي كةزتي ئاوو ئاوةزِؤ هةضةز ئاضيت ثازيَصطا بوو ، هةطةيَ بووُي ئةو زِووثيَوة ٓةًوو ثازيَصطاكاُي طستةوة      

هةضةز ئاضيت ُاوةُدو دةوزوبةزي ثازيَصطا وةزطرياوْ ،هة ٓةًاْ  جياكازي هة بةزثسضيازييَت ئةوةي كة تايبةتة بة كةزتي ئاو بؤية وةزطستين داتاكاْ

اُي كةزتي ئاوةزِؤ هةضةز ئاضيت ثازيَصطا ، بةآلَ كةزتي خصًةتطوشازي غازةواُي هةضةز ئاضيت غازةواُيةكاْ كساوة  وة خطتِة زِووي كاتدا وةزطستين داتاك

 دةزةجناًةكاْ هةضةز ئاضيت ثازيَصطاية .

 

 وةزطستين شاُيازيةكاْ
 

بةزثسضاْ وكازًةُداْ هة بةزِيَوةبةزايةتيةكاُي غازةواُي و بةزِيَوةبةزايةتيةكاُي وةزطستين شاُيازيةكاْ هة زِيَطةي ضاو ثيَلةوتين زِاضتةوخؤ بووة هةطةيَ 

ثسِكسدُةوةي فؤزًِةكاْ هة اليةْ كادزةكاُي ئاًاز و ضةزثةزغتيازي ُاوةُدي و ُاوخؤيي هة بةزِيَوةبةزايةتيةكاُي ئاًاز و  ئاوو ئاوةزِؤ هة ثازيَصطاكاْ،

 غازةواُيةكاْ كساوة.

 ثازيَصطا
ذًازةي 

 غازةواُيةكاْ

  61 ٓةوهيَس

  68 ضويٌاُي

  43 نؤدٓ

  172 كوزدضتاْ كؤي ٓةزيٌَي 

  253 كوزدضتاْ كؤي عيَساق جطة هة ٓةزيٌَي

  425 كؤي عيَساق

 

 ضازةضةزكسدُي داتاكاْ و وزدبيين كسدُياْ

( CSProووزدبيين كسدْ و تؤًاز كسدُي داتاكاُي تايبةت بة ٓةزيٍَ هة دةضتةي ئاًازي ٓةزيٍَ كساوة وة هة اليةْ كادزةكاُي دةضتة ضيطتةًي ) :
ضةز ؤهي ُرتبةكازٓاتووة هة بةزُاًةكاُي تؤًازكسدُي داتا وضازةضةزكسدُياْ، زِيَِيػاُداْ هةضةز شؤزبةي بِضيِةكاُي فؤزًِةكة داُساوْ بؤ ئةوةي كؤ

 ئاًاجناُةي خوازةوة دةضتبدات. ةي ئةوداتاكاْ بلسيَت وة ئةو

  بيٌةي ووزدبيين تؤًازكسدُي داتاكاْ.  1-

 دهَِيابووْ بة شاُيازيةكاُي تايبةت بة ثسِكسدُةوةي فؤزًِةكاْ ،بةدواداضوُياْ بةغيَوةيةكي دزوضت. 2- 

 كسدُةوةي داتاتواتاي ضةز دةضت ُيػاُلسدْ و بةدوا داضووْ و زِاضت  3- 
 



 
 كةزتي ئاو

 
 زِيَرةي خصمةت ثيَطةيشتووان بة تؤزِةكاني دابةش كسدني ئاوي شياو بؤ خوازدنةوة

 

( زِيَرةي خصمةت ثيَطةيشتوان بة تؤزِةكاني دابةش كسدني ئاوي شياو بؤ خوازدنةوة لة 1( وة شيَوةي ذمازة)1لة دةزةجنامي زِووثيَوةكة لة خشتةي ذمازة)       

 %( ئةبيت، وة زِيَرةي خصمةت ثيَطةيشتووان لة طوند نشني1.51%( ئةبيت لة شاز نشني زِيَرةي خصمةت ثيَطةيشتوان )1.51دةزدةكةويَت كة )هةزيَمي كوزدضتان  

 ئةبيت%5( 6156)

 (1) خشتةي ذمازة

زِيَرةي دانيشتواني خصمةت ثيَطةيشتوو بة تؤزِةكاني ئاوي شياو بؤ خوازدنةوة بة طويَسةي 
 0212بؤ ضالَي ذينطةو ثازيَصطا 

 

 زِيَرةي دانيشتواني خصمةت ثيَطةيشتوو ثازيَصطا

 طشيت زِيَرةي  طوند نشني شازنشني  

  95.5  0.0  95.0 هةوليَس/ناوةند

  76.3  43.0  55.0 هةوليَس/دةوزوبةز

  96.0  50.0  100.0 ناوةندضميماني/ 

  71.6  60.0  75.0 دةوزوبةزضميماني/

  79.3  65.0  80.0 ناوةندك/ؤده

  92.6  90.0  94.0  دةوزوبةزك/ؤده

  85.1  61.6 83.1 كؤي هةزيَمي كوزدضتان

 تيَبيين // هةوليَس ناوةند تةنوا ضةنتةزي هةوليَس دةطسيَتةوة                           

 122     دانيشتووانكؤي طشيت خصمةت ثيَطةيشتووان/كؤي طشيت  ذمازةي =طشيت زِيَرةي 
 بة ثيَي داتاي ذمازة دانان و طةمازؤضاشي ذمازةي دانيشتووان )ناوةند،دةوزوبةز(    وزِيَرةي دانيشتووان بة طويَسةي زِووثيَو=كؤي طشيت خصمةت ثيَطةيشتووان

 
 

 (1شيَوةي )

 

%83.1  %61.6  
%85.1  

ِرَيذةي دانيشتواني خزمةت ثَيطةيشتوو بة تؤِرةكاني دابةش كزدني ئاوي شياو بؤ خواردنةوة بة طوَيزةي 
 2010ذينطة لة هةرَيمي كوردستان بؤ ساَلي 
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ٓةوهيَس %( داُيػتواْ ،هة ثازيَصطاي 100بةزشتسيّ زِيَرة هة داُيػتواُي غازُػيين ضويٌَاُي هة ُاوةُدي ضويٌَاُي خصًةت ثيَطةيػتووْ كة دةطاتة )    

%( 94%( هة ٓةكاْ كاتدا بةزشتسيين هة دٓؤن دةوزوبةزيةتي بةزِيَرةي )80%( وة هة ُاوةُدي ثازيَصطاي دٓؤن كةًرتيّ دةطاتة )95/ُاوةُد زِيَرةكة دةطاتة )

 %( هة طوُدُػيِةكةيةتي90هة ُاوةُد وة )

 (2) غيَوةي         

 
 

 ذًازةي ويَطتطةكاُي بةزٓةَ ٓيَِاُي ئاو

( ويَططةياْ ثسِؤةي 70( ويَطتطةية )1952كة )(دا ذًازةى ويَطتطةكاُي بةزٓةَ ٓيَِاُي ئاو هة ٓةزيٍَ زِووْ دةكاتةوة 2دةزةجناًي ئةو زِووثيَوة هة خػتةي )

 دةكةويَت.( بة دياز3ٓةزوةكو هة غيَوةي ) ( ويَطتطةي جيَطري كساوة هةضةز بريةكا1784ْ( ويَطتطةياْ كؤًةهَطاي ئاوية ،)8ئاوية ، )

 (3) غيَوةي    

 
  

 (1952( كؤي ويَطتطةكاُي بةزٓةَ ٓيَِاُي ئاو هة ٓةزيٍَ زِووْ دةكةُةوة كة دةطاتة )4ب( وة غيَوةي )2ي ٓةزيٍَ هة خػتةي )ُبةالََ هةضةز ئاضيت ثازيَصطاكا

( ويَطتطة هة ثازيَصطاي دٓؤن/ دةوزوبةز 976( ويَطتطةية وة هةدةوزوبةز)428ويَطتطة طةوزةتسيّ ذًازةياْ هة ثازيَصطاي ٓةوهيَسة كة هة ُاوةُدي ٓةوهيَس )

( ويَطتطةية كة 57ٌاُي دةوزوبةز )( ويَطتطةية و هة ضوي3َ/ ُاوةُد تةُٔا )ضويٌَاُي ، هة ثازيَصطاي( ويَطتطةية 4ويَطتطة، هة ُاوةُد تةُٔا ) 484ذًازةكةي 

0.0

50.0

100.0
95.0  

55.0  

100.0  

75.0  80.0  
94.0  

83.7  

0.0  

43.0  50.0  60.0  65.0  

90.0  

50.0  

 2010زِيَرةي داُيػتواُي خصًةت ثيَطةيػتوو بة تؤزِةكاُي ئاوي غياو بؤ خوازدُةوة بة طويَسةي ذيِطةو ثازيَصطا بؤ ضاهَي 

 طوُد ُػني غازُػني

 1952 كــــــــــۆ

70; پِرۆژهكان  8ىئاويكانكۆمهلَگا 

وَيستگهكانى
 1874بير

 2010ذًازةي ويَطتطةكاُي بةزٓةَ ٓيَِاُي ئاو  هة ٓةزيٌَي كوزدضتاْ بة طويَسةي جؤز بؤ ضاهَي 
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%( هة زِيَرةي 50% هة زيَرةي خصًةت ثيَطةيػتوواْ هة ُاوةُدي ثازيَصطاكة دةكات و)100ئةو ذًازةية هة ثسِؤذةكاُي ثازيَصطاي ضويٌَاُي زِووًاهَي 

 .بيَتةوةْ دة( زِوو2( وغيَوةي )1خصًةتجيَطةيػتوواْ هة دةوزوبةز دةكات ٓةزوةكو هة خػتةي ثيَػوو ذًازة)

 (4) غيَوةي 

 
 

ج( ذًازةو زِيَرةي ويَطتطةكاُي بةزٓةَ ٓيَِاُي ئاو )كازكسدوو،كازكسدووي بةغيَم، ويَطتطة وةضتاوةكاْ( بة طويَسةي جؤزو 2ب( و)2أ(، )2خػتةكاُي )

 ثازيَصطا زِووْ دةكاتةوة.

 أ(2خػتةي ذًازة)

  2010طويَسةي جؤزو ثازيَصطا بؤ ضاهي ذًازةو زِيَرةي ويَطتطةكاُي بةزٓةَ ٓيَِاُي ئاو بة 

 ثازيَصطا
ذًازة ويَطتطةكاُي بةزٓةَ 

 ٓيَِاُي ئاو

 ويَطتطةكاُي بةزٓةَ ٓيَِاُي ئاو

 ويَطتطةي بري كؤًةهَطاي ئاوي ثسِؤذة

ويَطتطةكاُي 
غرييّ كسدُي 

 ئاو

 ذًازة ذًازة ذًازة ذًازة

  0  425  0  3  428 ٓةوهيَس/ُاوةُد

  0  968  0  8  976 ٓةوهيَس/دةوزوبةز

  0  0  0  3  3 ُاوةُدضويٌاُي/ 

  0  1  5  51  57 دةوزوبةزضويٌاُي/

  0  1  0  3  4 ُاوةُدن/ؤدٓ

  0  479  3  2  484  دةوزوبةزن/ؤدٓ

  0  1,874  8  70  1,952 كؤي ٓةزيٌَي كوزدضتاْ

       
 
 
 
 

0

500

1,000
428  

976  

3  57  4  

484  

 2010ذًازةي ويَطتطةكاُي بةزٓةَ ٓيَِاُي ئاو هةضةز ئاضيت ثازيَصطاكاْ و دةوزوبةز بؤ ضاهَي 
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 ب(2خػتةي ذًازة)

 2010ويَطتطةكاُي بةزٓةَ ٓيَِاُي ئاو)كازكسدوو( بة طويَسةي ثازيَصطا بؤ ضاهَي  ذًازةو زِيَرةي

 ثازيَصطا
ذًازة ويَطتطةكاُي بةزٓةَ 

 ٓيَِاُي ئاو

 ويَطتطةكاُي بةزٓةَ ٓيَِاُي ئاو

 ويَطتطةي بري كؤًةهَطاي ئاوي ثسِؤذة

ويَطتطةكاُي 
غرييّ كسدُي 

 ئاو
 ذًازة ذًازة ذًازة ذًازة

  0  400  0.0  3  428 ٓةوهيَس/ُاوةُد

  0  960  0.0  8  976 ٓةوهيَس/دةوزوبةز

  0  0  0.0  2  3 ُاوةُدضويٌاُي/ 

  0  1  5.0  51  57 دةوزوبةزضويٌاُي/

  0  0  0.0  1  4 ُاوةُدن/ؤدٓ

  0  460  2.0  2  484  دةوزوبةزن/ؤدٓ

  0  1,821  7.0  67  1,952 كؤي ٓةزيٌَي كوزدضتاْ

 

  

 ج( 2) خػتةي ذًازة

 2010ذًازةو زِيَرةي ويَطتطةكاُي بةزٓةَ ٓيَِاُي ئاو)كازكسدووي بةغيَم( بة طويَسةي ثازيَصطا بؤ ضاهَي 

 ثازيَصطا

ذًازة 
ويَطتطةكاُي 

بةزٓةَ 
 ٓيَِاُي ئاو

 ويَطتطةكاُي بةزٓةَ ٓيَِاُي ئاو

 ويَطتطةي بري كؤًةهَطاي ئاوي ثسِؤذة

ويَطتطةكاُي غرييّ 
 كسدُي ئاو

ويَطتطةكاُي ووشةي 
 خؤز

 %زِيَرة  ذًازة %زِيَرة  ذًازة %زِيَرة  ذًازة %زِيَرة  ذًازة %زِيَرة  ذًازة

  0.0 0  0.0  0  0  0  0.0 0  0.0  0  428 ٓةوهيَس/ُاوةُد

  0.0  0  0.0  0  0  0  0.0  0  0.0  0  976 ٓةوهيَس/دةوزوبةز

  0.0 0  0.0  0  0  0  0.0 0  33.3  1  3 ُاوةُدضويٌاُي/ 

  0.0  0  0.0  0  0  0  0.0 0  0.0  0  57 دةوزوبةزضويٌاُي/

  0.0  0  0.0  0  0  0  0.0  0  25  1  4 ُاوةُدن/ؤدٓ

  0.0 0  0.0  0  4  19  33.3  1.0  0.0  0  484  دةوزوبةزن/ؤدٓ

  0.0  0  0.0  0 0.9  19 0.05   1.0 0.1  2  1,952 كؤي ٓةزيٌَي كوزدضتاْ
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 (د 2) خػتةي ذًازة

 2010ئاو)هة كاز وةضتاو( بة طويَسةي ثازيَصطا بؤ ضاهَي ذًازةو زِيَرةي ويَطتطةكاُي بةزٓةَ ٓيَِاُي 

 ثازيَصطا

ذًازة 
ويَطتطةكاُي 

بةزٓةَ 
 ٓيَِاُي ئاو

 ويَطتطةكاُي بةزٓةَ ٓيَِاُي ئاو

 ويَطتطةي بري كؤًةهَطاي ئاوي ثسِؤذة

ويَطتطةكاُي غرييّ 
 كسدُي ئاو

ويَطتطةكاُي ووشةي 
 خؤز

 زِيَرة ذًازة %زِيَرة  ذًازة زِيَرة ذًازة %زِيَرة  ذًازة %زِيَرة  ذًازة

  0.0  0.0  0.0  0  6  25  0.0  0.0  0.0  0  428 ٓةوهيَس/ُاوةُد

  0.0  0.0  0.0  0  1  8  0.0  0.0  0.0  0  976 ٓةوهيَس/دةوزوبةز

  0.0  0.0  0.0  0  0  0  0.0  0.0  0.0  0  3 ُاوةُدضويٌاُي/ 

  0.0  0.0  0.0  0  0  0  0.0  0.0  0.0  0  57 دةوزوبةزضويٌاُي/

  0.0  0.0  0.0  0  25  1  0.0  0.0  33.3  1  4 ُاوةُدن/ؤدٓ

  0.0  0.0  0.0  0  0  0  0.0  0.0  0.0  0  484  دةوزوبةزن/ؤدٓ

  0.0  0.0  0.0  0  1.7 34  0  0 0.05  1  1,952 كؤي ٓةزيٌَي كوزدضتاْ

ثيَويطتياْ بة دزوضت كسدُي ثسِؤذةي ئاوي ُويَ ٓةية و ثازيَصطاكاُي ٓةزيٍَ ثيَوةزي ئاوي )ذًيَسةز(ياْ بؤ دةزةجناًةكاْ ئاًاذة بة ٓةًوو ثازيَصطاكاْ       

 دابني ُةكساوة.

 تيَلسِاي بسِي ئاوي خاوي زِاكيَػساو هةضةزضاوةكاْ و بسِي ئاوي خوازدُةوة

%( 69/زِؤذ وة بةزِيَرةي )3(958561َ/زِؤذ هةواُةدا ) 3( 1448121َزِاكيَػساو هةضةزضاوة هة ٓةزيٌَي كوزدضتاْ كؤي طػيت دةطاتة )بسِو زِيَرةي ئاوي خاوي   

 ( ديازة.4( و)3( ،خػتةى )5%( هة كؤًةهَطةي ئاوي ٓةزوةكو هة غيَوةي )0.25و )%( هة ويَطتطةكاُي بري 30.7زِاكيػساوة هة ثسِؤذةكاْ و )

 (5) ةيغيَو      

 

 

 
 
 
 
 

69% 0.25% 

30.7% 

ئاوي خاوي زِاكيَػساو هة ويَطتطةكاُي بةزٓةَ ٓيَِاُي ئاو بة طويَسةي جؤزو  يدابةؽ بووُي زِيَرةيي بؤ زِادةي بسِ
 2010 بؤ ضاهَي ثازيَصطا

 ويَطتطةكاُي بري كؤًةهَطاكاُي ئاوي ثسِؤذةكاْ
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 (3) ي ذًازةخػتة
 2010ة طويَسةي جؤزو ثازيَصطا بؤ ضاهيتيَلساي بسِي ئاوي خاوي زِاكيَػساو هةضةزضاوةكاُي ويَطتطةكاُي بةزٓةَ ٓيَِاُي ئاو ب

   

( زؤذ/  3َ  ) 

   

 ثازيَصطا

 تيَلساي بسِي ئاوي خاوي زِاكيَػساو هةضةزضاوةكاُي

 ويَطتطةي بري كؤًةهَطاي ئاوي ثسِؤذة

ويَطتطةكاُي 
غرييّ كسدُي 

 ئاو

ويَطتطةكاُي ووشةي 
 كــــــــؤ خؤز

  378,360  0.0  0.0  150,000  0  228,360 ٓةوهيَس/ُاوةُد

  242,000  0.0  0.0  192,000  0  50,000 ٓةوهيَس/دةوزوبةز

  216,000  0.0  0.0  0.0  0  216,000 ُاوةُدضويٌاُي/ 

  223,361  0.0  0.0  14,860  2,700  205,801 دةوزوبةزضويٌاُي/

  168,400  0.0  0.0  0.0  0  168,400 ُاوةُدن/ؤدٓ

  220,000  0.0  0.0  129,270  730  90,000  دةوزوبةزن/ؤدٓ

  1,448,121  0.0  0.0  486,130  3,430  958,561 كؤي ٓةزيٌَي كوزدضتاْ

 (4)خػتةي ذًازة

 2010صطا بؤ ضاهَي دابةؽ كسدُي زِيَرةي بؤ تيَلسِاي بسِةكاُي ئاوي خاوي زِاكيَػساو هة ضةزضاوةكاُي ويَطتطةي بةزٓةَ ٓيَِاُي ئاو بة طويَسةي جؤزو ثازيَ

 ثازيَصطا

 :دابةؽ كسدُي زِيَرةي بؤ تيَلسِاي بسِةكاُي ئاوي خاوي زِاكيَػساو هة ضةزضاوةكاُي

 ويَطتطةي بري كؤًةهَطاي ئاوي ثسِؤذة

ويَطتطةكاُي 
غرييّ كسدُي 

 ئاو

ويَطتطةكاُي ووشةي 
 كــــــــؤ خؤز

  100  0.0  0.0  39.6  0  60 ٓةوهيَس/ُاوةُد

  100  0.0  0.0  79.3  0  21 ٓةوهيَس/دةوزوبةز

  100  0.0  0.0  0.0  0  100 ُاوةُدضويٌاُي/ 

  100  0.0  0.0  6.7  1.20  92 دةوزوبةزضويٌاُي/

  100  0.0  0.0  0.0  0  100 ُاوةُدن/ؤدٓ

  100  0.0  0.0  58.8  0  41  دةوزوبةزن/ؤدٓ

  100  0.0  0.0  30.7  0.25  69 كؤي ٓةزيٌَي كوزدضتاْ

 
( دةطاتة 6( و)5)ي بؤ ئاوي غياوي خوازدُةوة طػيت بةزٓةَ ٓاتوو هة ٓةزيٍَ ٓةزوةكو هة خػتةكاُي بةآلَ تيَلسِاي بسِو دابةؽ كسدُي زِيَرةي   
(، بة دواي ئةودا ويَطتطةكاُي بري (%64.9/زِؤذ بةزِيَرةي 3( 828133َ)هة ثسِؤذةكاُي ئاوية دةطاتة  /زِؤذ بةزشتسيّ بسِي بةزٓةَ ٓاتوو3(1275723َ)
 ( زِووْ دةبيتةوة.7( و)6هة غيَوةي ) و%( ٓةزوةك0.3/زِؤذ بةزِيَرةي )3(3190َ%( و كؤًةهَطاكاُي ئاو )34.8)/زِؤذ بةزِيَرةي 3(444400َ)
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 (رِؤذ/3م) 2010رِادةي بزِي ئاوي شياو بؤ خواردنةوةي بةرهةم هاتوو لة ثاريَزطاكاني هةريَم بؤ سالَي  

 ثزِؤذةكان

 كؤمةلَطاكاني ئاوي

 ويَشتطةكاني بري

 (6)غيَوةي          

 
 

 (7) غيَوةي 

 
 

زِؤذ ٓةوهيَس/دةوزوبةز دةطاتة /3 ( 320680َ)دةطاتة  هة ٓةوهيَس/ُاوةُدة كةغياوي خوازدُةوةي بةزٓةَ ٓاتووبسِي ئاوي  هةضةز ئاضيت ثازيَصطاكاْ
 ( ديازة.8هةغيَوةي ) وٓةزوةكة زِؤذ/ 3َ (101520)/زِؤذ ، كةًرتيّ بسِي ئاوي بةزٓةَ ٓاتوو هة ثازيَصطاي دٓؤن/ُاوةُد 3َ (228240)

 
 (8غيَوةي)

0.0

50.0

100.0

 ويَشتطةي بريةكان كؤمةلَطاكاني ئاوي ثزِؤذةكان

64.9 

0.3 

34.8 

دابةش بووني رِيَذةيي بؤ تيَكزِاي بزِي ئاوي شياوي خواردنةوةي بةرهةم هاتوو لة ويَشتطةكان بة طويَزةي جؤر لة هةريَم   
 2010بؤ سالَي 

828,133  

3,190  

444,400  

0  0  

1,275,723  

 (رِؤذ/3م)تيَكزِاي بزِي ئاوي شياو بؤ خواردنةوة لة ويَشتطةكاني بةرهةم هيَهاني ئاو لة هةريَمي كوردستان بة 
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 (5) خػتةي ذًازة

 2010طويَسةي جؤزو ثازيَصطا بؤ ضاهَي ٓيَِاُي ئاو بةكاُي بةزٓةَ بةزٓةَ ٓاتووهة ويَطتطة يتيَلسِاي بسِي ئاوي غياو بؤ خوازدُةوة

 ثازيَصطا

 ( زؤذ/  3)َ تيَلسِاي بسِي ئاوي غياو بؤ خوازدُةوةي بةزٓةَ ٓاتوو

 ويَطتطةي بري كؤًةهَطاي ئاوي ثسِؤذة

ويَطتطةكاُي 
غرييّ كسدُي 

 كــــــــؤ ويَطتطةكاُي ووشةي خؤز ئاو

 320680 0 0 138000 0 182680 ٓةوهيَس/ُاوةُد

 228240 0 0 186240 0 42000 ٓةوهيَس/دةوزوبةز

 216000 0 0 0 0 216000 ُاوةُدضويٌاُي/ 

 219293 0 0 14860 2500 201933 دةوزوبةزضويٌاُي/

 101520 0 0 0 0 101520 ُاوةُدن/ؤدٓ

 189990 0 0 105300 690 84000  دةوزوبةزن/ؤدٓ

 1275723 0 0 444400 3190 828133 كؤي ٓةزيٌَي كوزدضتاْ

 

 (6) خػتةي ذًازة

 2010بةزٓةَ ٓاتوو هة ويَطتطةكاُي بةزٓةَ ٓيَِاُي ئاو بة طويَسةي جؤزو ثازيَصطا بؤ ضاهَي  بؤ زِادةي بسِي ئاوي غياو بؤ خوازدُةوة دابةؽ بووُي زِيَرةيي

 ثازيَصطا

 :بةزٓةَ ٓاتوودابةؽ بووُي زِيَرةيي بؤ زِادةي بسِي ئاوي غياو بؤ خوازدُةوة 

 ويَطتطةي بري كؤًةهَطاي ئاوي ثسِؤذة

ويَطتطةكاُي 
غرييّ كسدُي 

 كــــــــؤ ويَطتطةكاُي ووشةي خؤز ئاو

 100.0 0.0 0.0 43.0 0.0 57.0 ٓةوهيَس/ُاوةُد

 100.0 0.0 0.0 81.6 0.0 18.4 ٓةوهيَس/دةوزوبةز

 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 ُاوةُدضويٌاُي/ 

 100.0 0.0 0.0 6.8 1.1 92.1 دةوزوبةزضويٌاُي/

 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 ُاوةُدن/ؤدٓ

 100.0 0.0 0.0 55.4 0.4 44.2  دةوزوبةزن/ؤدٓ

 100.0 0.0 0.0 34.8 0.3 64.9 كؤي ٓةزيٌَي كوزدضتاْ

 

وة زِادةي بسِي ئاوي ئاًادة بؤ طوُد ُػيِاْ   زِؤذ/3( 1275723َ) ( زِادةي بسِي ئاوي بةزٓةَ ٓاتوو هة ٓةزيٍَ ثيػاْ دةدات كة دةطاتة7خػتةي ذًازة )      

 . وةةةبيَتزِووْ د (9هة غيَوةي ذًازة)/زِؤذ ٓةزوةكو 3َ (1223015)/زِؤذ كة كؤياْ دةطاتة 3( 991744َ( و)231271غازُػيِاْ يةن بة دواي يةن )
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 (9) غيَوةي 

 
 
( زِادةي بسِي ئاوي بة فريِؤضوو ثيػاْ دةدات )ئاوي بة فريِؤضوو:بسِي ئةو ئاوةية كة بةفريِؤ دةضيَت هة ًاوةي 10( و غيَوةي ذًازة )7خػتةي ذًازة )    

ئاو( هة ٓةزيٍَ دةطاتة طواضتِةوة بة تؤزِةكاُي دابةؽ كسدُي ئاو بة ٓؤي ضةزثيَضي كسدُي داُيػتواْ هةضةز تؤزِةكاْ ياْ غلاُي بؤزِيةكاُي طواضتِةوةي 
%( بةآلَ هةضةز ئاضيت ٓةزيٍَ ئاوي 31.5/زِؤذ ،تيَبيين دةكسيَت بةزشتسيّ زِيَرةي ئاوي بة فريِؤضووْ هة ثازيَصطاي دٓؤن/ُاوةُدة كة دةطاتة )3( 152752َ)

 %( 12بة فريِؤضوو دةطاتة )

 

       

 (10غيَوةي )    

 
 

 

 

 

 
 

تيَكزِاي بزِي ئاوي بةرهةم 
هاتوو لة ويَشتطةكاني بةرهةم 

 هيَهاني ئاو

بزِي ئاوي بة فريِؤضوو لة 
ماوةي طواستهةوةي بة 

 تؤرِةكاني دابةش كزدني ئاو

تيَكزِاي بزي ئاوي ئامادة بؤ 
 دانيشتووان

بزِي ئاوي شياوي ثيَويشت  
 بة نزيككزاوةيي لة ثاريَزطا 

1,275,723  

152752 

1223015 1,573,493  

تيَلسِاي بسِي ئاوي بة فريِؤضوو هة ًاوةي طواضتِةوةي بة تؤزِةكاُي دابةؽ كسدُي ئاو و ئاًادة بؤ داُيػتواْ هة ويَطتطةكاُي بةزٓةَ 
 2010ٓيَِاُي ئاو بسِي ئاوي ثيَويطيت غياو بؤ خوازدُةوة هة ٓةزيٍَ بؤ ضاهَي 

18.0  

6.5  
11.0  

2.0  

31.5  

10.5  12.0  

زِيَرةي ضةدي بؤ تيَلساي ئاوي بة فريِؤضوو هة ًاوةي طواضتِةوة بة تؤزِةكاُي دابةغلسدُي ئاو هة ثازيَصطاكاُي ٓةزيٍَ بؤ 
 2010ضاهَي 
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 (7خػتةي ذًازة) 

 زِيَرةي بسِي ئاوي بةفريِؤضوو هة ًاوةي دابةغلسدْ بة تؤزِةكاُي ئاوي ئاًادة بؤ داُيػتوواْ هة ويَطتطةكاُي بةزٓةَ ٓيَِاُي ئاو  زِادةو    
 2010خوازدُةوة بة طويَسةي ذيِطةو ثازيَصطا بؤ ضاهَي وة ثيَويطيت ئاو بة ُصيللساوةيي بؤ ئاوي غياوي                                                                                       

( زِؤذ/ 3َ ) 
 

 ثازيَصطا

زادةي بسِي ئاوي 
بةزٓةَ ٓاتوو هة 

ويَطتطةكاُي بةزٓةَ 
 ٓيَِوين ئاو

زِادةي بسِي ئاوي 
ووْ بوو هة ًاوةي 

طواضتِةوة بة 
تؤزِةكاُي 

 دابةغلسدُي ئاو

 
زِيَرةي ضةدي بؤ زِادةي بسِي ئاوي ووْ 

ًاوةي طواضتِةوةي بة بوو هة 
 تؤزِةكاُي دابةغلسدُي ئاو

 زادةي بسِي ئاوي ئاًادة بؤ داُيػتواْ

 كؤ طوُدُػني غازُػني

  320,680  0  320,680  18.0  57,672  320,680 ٓةوهيَس/ ُاوةُد

  223,675  98,143  125,532  6.5  14,860  228,240 ٓةوهيَس /دةوزوبةز

  192,247  8,247  184,000  11.0  23,753  216,000 ضويٌَاُي /ُاوةُد

  218,893  36,681  182,212  2.0  4,467  219,293 ضويٌَاُي /دةوزوبةز

  97,520  8,200  89,320  31.5  32,000  101,520 دٓؤن/ ُاوةُد

  170,000  80,000  90,000  10.5  20,000  189,990 دٓؤن دةوزوبةز

كؤي ٓةزيٌَي 
 كوزدضتاْ

1,275,723  152,752  12.0  991,744  231,271 1,223,015  

 

 (7ثاغلؤي خػتةي)
 زِيَرةي بسِي ئاوي بةفريِؤضوو هة ًاوةي دابةغلسدْ بة تؤزِةكاُي ئاوي ئاًادة بؤ داُيػتوواْ هة ويَطتطةكاُي بةزٓةَ ٓيَِاُي ئاو  زِادةو

 2010ُصيللساوةيي بؤ ئاوي غياوي خوازدُةوة بة طويَسةي ذيِطةو ثازيَصطا بؤ ضاهَي وة ثيَويطيت ئاو بة                        

 ثازيَصطا
ثيَويطيت ئاو بة ُصيللساوةيي بؤ   دابةغلسدُي زِيَرةيي بؤ تيَلساي ئاوي ئاًادة بؤ داُيػتوواْ 

 كؤ طوُدُػني غازُػني ئاوي غياو بؤ خوازدُةوة

  378,352  100.0  0.0  100.0 ٓةوهيَس/ ُاوةُد

  295,675  100.0  43.9  56.1 ٓةوهيَس /دةوزوبةز

  277,200  100.0  4.3  95.7 ضويٌَاُي /ُاوةُد

  303,266  100.0  16.8  83.2 ضويٌَاُي /دةوزوبةز

  119,000  100.0  8.4  91.6 دٓؤن/ ُاوةُد

  200,000  100.0  47.1  52.9 دٓؤن دةوزوبةز

  1,573,493  100.0  19  81 كوزدضتاْكؤي ٓةزيٌَي 

 

 

 بةغي ٓةزتاكيَم هة ئاو (طمتوس) ُاوةُدي
هرت بؤ 340/زِؤذ كة دةكاتة  3(0.34َ( ُاوةُدي بةغي ٓةزتاكيَم هة ئاوي ئاًادة بؤ خصًةت ثيَطةيػتوواْ هةضةز ئاضيت ٓةزيٍَ دةطاتة )8هة خػتةي ذًازة)

 هرت بؤ ٓةًوو كةضيَم 290كة دةكاتة  /زِؤذ 3( 0.29َٓةز تاكيَم بؤ داُيػتواُي طػيت )ٓةًوو كةضيَم هة ٓةًاْ كاتدا ُاوةُدي بةغي 
(هرت بؤ ٓةًوو 460بةزشتسيّ ُاوةُدي بةغي ٓةزتاكيَم هة ئاوي ئاًادة بؤ خصًةت ثيَطةيػتوواْ هةضةز ئاضيت ٓةزيٍَ هة ثازيَصطاي ٓةوهيَس/ُاوةُدة كة )

 .كةضيَم هة زِؤذيَلدا دةبيَت 
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 (8) خػتةي ذًازة

 2010بةغي ٓةز تاكيَم هة ئاوي غياو بؤ خوازدُةوة كة ئاًادةية بؤ داُيػتواْ بة طويَسة ي ثازيَصطا بؤ ضاهَي ( متوسط)ُاوةُدي 

زِؤذ(/  3َ ) 

 ثازيَصطا

ئاًادةية بؤ زِادةي بسِي ئاوي غياو بؤ خوازدُةوة كة 
 داُيػتوواْ

ذًازةي داُيػتوواُي خصًةت ثيَطةيػتوو بة تؤزِةكاُي 
 دابةؽ كسدُي ئاوي غياو بؤ خوازدُةوة

ُاوةُدي بةغي 
ٓةزتاكيَم هة ئاوي 
غياو بؤ خوازدُةوة 

كة ئاًادةية بؤ 
خصًةت 

ثيَطةيػتوواْ هة 
 ثازيَصطا

ُاوةُدي بةغي 
ٓةزتاكيَم هة ئاوي 

غياو بؤ خوازدُةوة كة 
دةية بؤ داُيػتوواُي ئا

 طػيت هة ثازيَصطا
 كؤ طوُدُػني غازُػني كؤ طوُدُػني غازُػني

  0.40  0.46  695,958  0  695,958  320,680  0  320,680 ٓةوهيَس/ ُاوةُد

ٓةوهيَس 
 /دةوزوبةز

125,532  98,143  223,675  532,000  38,400  570,400  0.39  0.30  

ضويٌَاُي 
 /ُاوةُد

184,000  8,247  192,247  678,299  29,105  707,404  0.27  0.26  

ضويٌَاُي 
 /دةوزوبةز

182,212  36,681  218,893  635,395  127,907  763,302  0.29  0.21  

  0.31  0.39  248,137  9,371  238,766  97,520  8,200  89,320 دٓؤن/ ُاوةُد

  0.26  0.28  601,420  202,323  399,097  170,000  80,000  90,000 دٓؤن دةوزوبةز

كؤي ٓةزيٌَي 
 كوزدضتاْ

991,744  231,271  1,223,015  3,179,515  407,106  3,586,621  0.34  0.29  
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0.28  
0.34  

 (زِؤذ/ 3َ)ُاوةُدي بةغي ٓةز تاكيَم هة ئاوي غياوي ئاًادة بؤ خوازدُةوة بؤ خصًةت ثيَطةيػتواُي ثازيَصطا 

 (11غيَوةي )                     
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (9خػتةي ذًازة)
 جؤزو  ثازيَصطاذًازةي  ثػلِيِةكاْ كة هةضةز ئاوي خاوو بةزٓةَ ٓاتوو هة ويَطتطةكاُي بةزٓةَ ٓيَِاُي ئاوو تؤزِةكاُي دابةغلسدْ دةكسيَت بة طويَسةي               

 
 
 
ة ٓةزيٍَ ( زادةي بسِي ئاوي زِاكيَػساو هة بريةكاْ ثيػاْ دةدات كة بةكازديَت وةكو ضةزضاوةيةن بؤ ئاوي خاو هة ويَطتطةي بةزٓةَ ٓيَِاُي ئاو ه10خػتةي ذًازة )   

 ة./زِؤذ 3ٓةشاز َ(445.7)دةطاتة 
 
 

 
 
 
 
 

 ثازيَصطا

ذًازةي ثػلِيِةكاْ كة هةضةز ئاوي خاو 
هةويَطتطةكاُي بةزٓةَ ٓيَِاُي ئاو بة طويَسةي 

 جؤز

ذًازةي ثػلِيِةكاْ كة هةضةز ئاوي بةزٓةَ ٓاتوو هةويَطتطةكاُي 
 دابةؽ دةكسيَت بة طويَسةي جؤز ٓيَِاُي ئاوو تؤزِةكاُي بةزٓةَ

 ثػلِيين
 بايوهوجي

 ثػلِيين
ي يكيٌيا
 ييوفيصيا

 كؤ
 ثػلِيين
 بايوهوجي

 ثػلِيين
ي يكيٌيا

جطة ي يوفيصيا
 هة ثػلِيين

 زؤكو

 كؤ زؤك ثػلِيين

  14  1  11  2  10  8  2 ُاوةُدٓةوهيَس/ 

  14  1  11  2  10  8  2 ٓةوهيَس /دةوزوبةز

  17  1  13  3  17  14  3 ضويٌَاُي /ُاوةُد

  16  1  13  2  14  12  2 ضويٌَاُي /دةوزوبةز

  15  1  13  1  0  0  0 دٓؤن/ ُاوةُد

  15  1  12  2  14  12  2 دٓؤن دةوزوبةز

  91  6  73  12  65  54  11 كوزدضتاْكؤي ٓةزيٌَي 
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 (10) خػتةي ذًازة

ي ئاو غرييّ كسدْ( بسِي ئاوي زِاكيَػساو هة بريةكاْ كة بةكازديَت وةكو ضةزضاوةيةن بؤ ئاوي خاو هة ويَطتطةكاُي بةزٓةَ ٓيَِاُي ئاو )جطة هة ويَطتطةكاُ يزِادة
 2010 كة دابةؽ دةكسيَت بؤ داُيػتوواْ بةبيَ ضازةضةزكسدْ بة طويَسةي ثازيَصطا بؤ ضاهَي

 ثازيَصطا

زِادةي بسِي ئاوي زِاكيَػساو 
هة بريةكاْ كة بةكازديَت 

وةكو ضةزضاوةيةن بؤ ئاوي 
خاو هة ويَطتطةكاُي 

/ 3) َبةزٓةَ ٓيَِاُي ئاو 
 (زِؤذ

زِيَرةي بسِي ئاوي زِاكيَػساو هة بريةكاْ كة بةكازديَت 
وةكو ضةزضاوةيةن بؤ ئاوي خاو هة ويَطتطةكاُي 

 %بةزٓةَ ٓيَِاُي ئاو 

 ئاوي زِاكيَػساو هة بريةكاْزِادةي بسِي 
 كة دابةؽ 

دةكسيَت بؤ داُيػتوواْ بةبيَ 
 ضازةضةزكسدْ 

 (زِؤذ/ 3) َ 

زِيَرةي زِادةي بسِي ئاوي زِاكيَػساو 
 كة دابةؽ  هة بريةكاْ

دةكسيَت بؤ داُيػتوواْ بةبيَ 
 %ضازةضةزكسدْ 

ٓةوهيَس/ 
 ُاوةُد

150000 32 138000 30.9  

ٓةوهيَس 
 /دةوزوبةز

192000 41 186240 41.7  

ضويٌَاُي 
 /ُاوةُد

0 0 0 0.0  

ضويٌَاُي 
 /دةوزوبةز

400 0 14460 3.2  

  0.0 0 0 0 دٓؤن/ ُاوةُد

دٓؤن 
 دةوزوبةز

129270 27 107000 24.0  

كؤي ٓةزيٌَي 
 كوزدضتاْ

471670 100 445700 100 

( ويَطتطةي 1874ذًازةي ويَطتطةكاُي بةزٓةَ ٓيَِاُي ئاو بةضرتاو هةضةز بريةكاْ )جطة هة ويَطتطةكاُي غرييّ كسدْ( هة ٓةزيٍَ دةطاتة )( 11)خػتةي ذًازة 
 ٓةية  ( هة ٓةوهيَس/دةوزوبةز ،وة كةًرتيّ ذًازةياْ هة ثازيَصطاي ضويٌَاُية كة تةُٔا يةن ويَطتطة 968( هة ٓةوهيَس/ُاوةُد )425كازكسدوو هةواُة )

 (11) خػتةي ذًازة

 2010زِيَرةي ويَطتطةكاُي بةزٓةَ ٓيَِاُي ئاو بةضرتاو هةضةز بريةكاْ بة طويَسةي بازي كازكسدُياْ هة ثازيَصطا بؤ ضاهَي 

 ثازيَصطا

ذًازةي ويَطتطةكاُي بةزٓةَ ٓيَِاُي ئاو بةضرتاو 
 :طويَسةي بازي كازكسدُياْهةضةز بريةكاْ 

دابةؽ بووُي زِيَرةيي بؤ ويَطتطةكاُي بةزٓةَ  
طويَسةي بازي ٓيَِاُي ئاو بةضرتاو هةضةز بريةكاْ 

 ::كازكسدُياْ

 كازكسدوو

كازكسدووي 
 بةغيَم

وةضتاو 
 كازكسدوو كؤ هة كاز

كازكسدووي 
 بةغيَم

وةضتاو 
 كؤ هة كاز

  100.0  6  0.0  94  425  25 0  400 ٓةوهيَس/ ُاوةُد

  100.0  1  0.0  99  968  8 0  960 ٓةوهيَس /دةوزوبةز

  0.0  0  0.0  0  0  0 0  0 ضويٌَاُي /ُاوةُد

  100.0  0  0.0  100  1  0 0  1 ضويٌَاُي /دةوزوبةز

  100.0  100  0.0  0  1  1 0  0 دٓؤن/ ُاوةُد

  100.0  0  4.0  96  479  0  19  460 دٓؤن دةوزوبةز

  100.0  1.81  1.01  389  1,874  34  19  1,821 كؤي ٓةزيٌَي كوزدضتاْ

       تيَبيين  
 .ويَطتطةي كازكسدوو بة  ووشةي خؤز ُية و هة ٓةزيٌَي كوزدضتاْ ويَطتطةي ئاو غرييّ كسدْ     
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 (12) خػتةي 

كة دةطاتة بةكازبةز هة تؤزِةكاُي دابةؽ  هةضةز ئاضيت ثازيَصطاكاُي ٓةزيٍَ  زِيَرةي ضةدي بؤ بازي دابني كسدُي بسِي ئاوي بةزٓةَ ٓاتوو
 2010كسدْ بؤ ضاهي 

 ش

بازي بسي ئاوي بةزٓةَ ٓاتوو كة 
 دةطاتة تؤزِةكاُي دابةؽ كسدْ

ذًازةي ُاوةُد و 
دةوزوبةز هة 
 ثازيَصطاكاْ

 ُاوي ثازيَصطا % زِيَرة

 ٓةوهيَس/ُاوةُد 22.7 1 زِؤذ/  كةع( هرت / 400-300) باغة 1

2 

/  كةع( هرت / 300-200) ُاوةُدة
 83.3 5 زِؤذ

، ُاوةُد/ضويٌَاُي،  دٓؤن/دةوزوبةز، دٓؤن/ُاوةُد
 دةوزوبةز/ٓةوهيَس، دةوزوبةز/ضويٌَاُي

3 

/  كةع( هرت / 200-100) ُاوةُدة
      0 زِؤذ

      0 زِؤذ/  كةع( هرت / كةًرت 100) كةًة 4

   100.0 6 كؤ  

 
 

بةزشتسيّ زِيَرة هة ئاوي بةزٓةَ ٓاتوو هة ٓةزيٌَي كوزدضتاْ دابةؽ  كة( دابةؽ كسدُي زِيَرةيي بؤ ئاوي بةزٓةَ ٓاتوو بة طويَسةي كةزتةكاْ 13خػتةي ذًازة )
 %(.7.7)كةًرتيّ زِيَرة هة ئاوي دابةؽ كساو بؤ كةزتةكاُي حلوًي دةبيَت بةزِيََّرةي (%86.2)بؤ كةزتةكاُي ًاهَي بةزِيَرةي  بووة

 (13) خػتةي

 2010بة طويَسةي كةزتةكاْ و ثازيَصطا بؤ ضاهَي دابةؽ كسدُي زِيَرةيي بؤ ئاوي بةزٓةَ ٓاتوو 

 ثازيَصطا
بسِي ئاوي بةزٓةَ ٓاتووي 

 /زِؤذ(3طػيت )َ

 كةزتةكاْ

 كؤ تسٓي  حلوًي ًاهَي

  100  10  15  75.0  320,680 ٓةوهيَس/ ُاوةُد

  100  10  10  80.0  228,240 ٓةوهيَس /دةوزوبةز

  100  7  1  92.4  216,000 ضويٌَاُي /ُاوةُد

  100  5  10  85.0  219,293 ضويٌَاُي /دةوزوبةز

  100  5  5  90.0  101,520 دٓؤن/ ُاوةُد

  100  0  5  95.0  189,990 دةوزوبةز/ دٓؤن 

  100  6  8  86.2  1,275,723 كؤي ٓةزيٌَي كوزدضتاْ

( ويَطتطة 11( ويَطتطة )23دةطاتة )كة  ْ ثيػاْ دةدات( ذًازةي ويَطتطةكاُي بةزٓةَ ٓيَِاُي ئاو كة هة ذيَس دزوضت كسدُدا14خػتةي ذًازة )              . 
   ( ويَطتطةية وة ثسِؤذةكاُي ئاوي13( ويَطتطةياْ هة دٓؤكة ويَطتطةي بةضرتاو هةضةز بريةكاْ بة ثوةي يةكةَ ديَت كة )7)ويٌَاُية  وة ض ( ويَطتطة هة5ٓةوهيَسة و ) هة
زدضتاْ ٓةزيٌَي كويَطتطةية  وة ويَطتطةكاُي كؤًةهَطاي ئاوي تةُٔا دوو ويَطتطةْ ،ويَطتطةي غرييّ كسدُي ئاوو ويَطتطةي ووشةي خؤز هة و( 8ثوةي دووةَ ديَت كة )   بة 

 دابيَت.ُية كة هةذيَس دزوضتلسدُ

 
 (14) خػتةي ذًازة
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 2010ذًازةو زِيَرةي ويَطتطةكاُي بةزٓةَ ٓيَِاُي ئاو كة هة ذيَس دزوضت كسدُداْ بة طويَسةي جؤزو ثازيَصطا بؤضاهَي 

 ثازيَصطا

ويَطتطةكاُي بةزٓةَ ٓيَِاُي ئاو كة هة ذيَسدزوضتلسدُداْ بة  ذًازة  
 زطويَسةي جؤ

دابةؽ بووُي زِيَرةيي ويَطتطةكاُي بةزٓةَ ٓيَِاُي ئاو كة هة ذيَس دزوضت  
 كسدُداْ بة طويَسةي جؤز

 

 ثسِؤذةكاْ
اي طكؤًةهَ

 ئاويي

ويَطتطةكاُي 
 بري 

ويَطتطةكاُ
ي غرييّ 
 كسدُي ئاو

ويَطتطةكاُي 
 ووشةي خؤز

 ثسِؤذةكاْ كؤ
اكاُي طكؤًةهَ

 ئاويي

ويَطتطةكا
 ُي بري 

ويَطتطةكاُي 
غرييّ كسدُي 

 ئاو

ويَطتطةكاُي ووشةي 
 خؤز

 كؤ

ٓةوهيَس/ 
 ُاوةُد

1  0 8  0  0  9  11.1  0  89  0  0  100  

ٓةوهيَس 
 /دةوزوبةز

2  0 0  0  0  2  100.0  0  0  0  0  100  

ضويٌَاُي 
 /ُاوةُد

3  0 0  0  0  3  100.0  0  0  0  0  100  

ضويٌَاُي 
 /دةوزوبةز

1  1 0  0  0  2  50.0  50  0  0  0  100  

دٓؤن/ 
 ُاوةُد

1  0 0  0  0  1  100.0  0  0  0  0  100  

/ دٓؤن 
 دةوزوبةز

0  1  5  0  0  6  0.0  17  83  0  0  100  

كؤي 
ٓةزيٌَي 

 كوزدضتاْ

8  2  13  0  0  23  34.8  9  57  0  0  100  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 (15خػتةي ذًازة )
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 2010ذًازةي ويَطتطةكاُي بةزٓةَ ٓيَِاُي ئاو كة هة ذيَس دزوضت كسدُداْ بة طويَسةي جؤز هة ٓةزيٌَي كوزدضتاْ بؤ ضاهَي 

 
 (12غيَوةي)

( 12349ُي كازكسدوو هة بةزِيَوةبةزايةتية طػيت ية كاُي ئاو هة ثازيَصطاكاْ ثيػاْ دةدات كة دةطاتة)ا( و ثاغلؤكاُي ذًازةي كازًةُد16خػتةي ذًازة )
ٓيض كازكسدوو بة غيَوةي كسيَي زِؤذاُة ُية ،ثازيَصطاي ٓةوهيَس ( كةع دةبّ هة ٓةزيٍَ 2995( ٓةًيػةيني وة كازكسدوو بةغيَوةي كاتي )9354كازكسدوو هةواُة )

 %(هة كؤي ٓةًوو كازًةُداُي ٓةزيٍَ .45.84( كةع دةبّ بة زِيَرةي)5661ٓةية كة ذًازةياْ )شؤزتسيّ كازًةُدي 
 (16) خػتةي ذًازة

  2010يَرةي ضةدي بؤ طسُطرتيّ كيَػةكاْ كة دووضازي كةزتي ئاو دةبيَت هة ٓةزيٌَي كوزدضتاْ بؤ ضاهَي ِز

 ثازيَصطاكاْ طسُطرتيّ كيَػةكاْ ش

 ضويٌَاُي /دةوزوبةز ، ضويٌَاُي /ُاوةُد  كةَ تواُايي ثسِؤذةكاْ 1

2 
 هةضةزضاوةكاْهة كوزتي داُي ئاوي خاو 

 ضويٌَاُي /دةوزوبةز

3 
 ثيظ بووُي ئاوي ضةزضاوة

 ضويٌَاُي /دةوزوبةز

  ٓةًوو ثازيَصطاكاْ كؤْ بووُي تؤزِةكاْ و الواشياْ 4

5 
 ئاوي بةزٓةَ ٓاتوو هة ثسِؤذةكاْ كة ثيَويطتيةكاُي داُيػتواْ ثسِ ُاكات

 ضويٌَاُي /دةوزوبةز

6 
 كةَ ضاكسدُةوة بةدوا داُةضووُياْ

 ضويٌَاُي /دةوزوبةز

7 
 كةًي كةي وثةهة بةزدةضتةكاْ وة ًادة ضةزةتايي يةكاْ

دٓؤن/ ٓةًوو ثازيَصطاكاْ جطة هة 
 ُاوةُد

 ٓةًوو ثازيَصطاكاْ كةًي كادزي ٓوُةزي و كازطيَسِي  8

 ضويٌَاُي /دةوزوبةز ، ضويٌَاُي /ُاوةُد هئَاتووي ُةبووُي كادزةكاْ 9

10 
 كازةباي كة ثيَويطت بيَت بؤ بؤ ئيؼ كسدْكةًي و هةزةهةزي ووشةي 

  ٓةًوو ثازيَصطاكاْ

11 
 ضةز ثيَضي ٓاوالَتياْ هةضةز تؤزِةكاْ

  ٓةًوو ثازيَصطاكاْ

12 
 الواشي ٓؤغيازي الي ٓاوآلتياْ هة بةكازبسدْ

  ٓةًوو ثازيَصطاكاْ

   
   ٓي تس 13



20 
 

  2010ةبةزايةتية طػتيةكاُي ئاو بة طويَسةي ُاوُيػاُي كاز وثازيَصطا بؤ ضاهَي وذًازةي كازكسدوواْ هةبةزِيَ

 ثازيَصطا

 ٓوُةزي ضاوديَسي كاز ئةُداشياز

 طسيَبةضت ٓةًيػةيي
كسيَي 
 زِؤذاُة

 ٓةًيػةيي كؤ
طسيَبة

 ضت

كسيَي 
 زِؤذاُة

 كؤ
ٓةًيػةي

 ي
 طسيَبةضت

كسيَي 
 زِؤذاُة

 كؤ

  0  1  62  9  0  0  9  51  0  0  51 ٓةوهيَس/ ُاوةُد
63  

  0  0  115  12  0  0  12  105  0  0  105 ٓةوهيَس /دةوزوبةز
115  

  0  0  373  325  0  58  267  78  0  1  77 ضويٌَاُي /ُاوةُد
373  

  0  210  148  0  0  0  0  80  0  0  80 ضويٌَاُي /دةوزوبةز
358  

  0  3  73  356  0  216  140  34  0  1  33 دٓؤن/ ُاوةُد
76  

  0  613  392  44  0  5  39  79  0  2  77 دةوزوبةز/ دٓؤن 
1,005  

  0  827  1,163  746  0  279  467  427  0  4  423 كؤي ٓةزيٌَي كوزدضتاْ
1,990  

    

(16خػِةي ) ثاغلؤي    

 2010 ضاهَي بؤ وثازيَصطا كاز ُاوُيػاُي طويَسةي بة ئاو طػتيةكاُي هةبةزِيَوةبةزايةتية كازكسدوواْ ذًازةي      

 ثازيَصطا

 غوفيَس كسيَلازي ُاثطجؤزِ كازطيَسِي

 كؤ طسيَبةضت ٓةًيػةيي  كؤ طسيَبةضت ٓةًيػةيي  كؤ طسيَبةضت ٓةًيػةيي 

 ٓةوهيَس/ُاوةُد
204 0 204 419 0 419 39 0 39 

 ٓةوهيَس/دةوزوبةز
355 2 357 180 0 180 200 5 205 

 ضويٌَاُي/ ُاوةُد
122 0 122 171 0 171 73 0 73 

 ضويٌَاُي/دةوزوبةز
298 130 428 1510 230 1740 109 0 109 

 دٓؤن/ ُاوةُد
37 8 45 173 17 190 29 2 31 

 دٓؤن/دةوزوبةز
79 19 98 516 89 605 72 27 99 

 كؤي ٓةزيٌَي كوزدضتاْ
1095 159 1254 2969 336 3305 522 34 556 

 (16) ثاغلؤي خػتةي ذًازة
 2010 ضاهَي بؤ وثازيَصطا كاز ُاوُيػاُي طويَسةي بة ئاو طػتيةكاُي هةبةزِيَوةبةزايةتية كازكسدوواْ ذًازةي

 ثازيَصطا
 كؤي طػيت ٓي تس

 كؤ طسيَبةضت ٓةًيػةيي  كؤ طسيَبةضت ٓةًيػةيي 

  1,209  425  784  424  424  0 ٓةوهيَس/ُاوةُد

  4,452  920  3,532  3,478  913  2,565 ٓةوهيَس/دةوزوبةز

  1,272  59  1,213  130  0  130 ضويٌَاُي/ ُاوةُد

  2,715  570  2,145  0  0  0 ضويٌَاُي/دةوزوبةز

  732  247  485  0  0  0 دٓؤن/ ُاوةُد

  1,969  774  1,195  39  19  20 دٓؤن/دةوزوبةز

  12,349  2,995  9,354  4,071  1,356  2,715 كؤي ٓةزيٌَي كوزدضتاْ
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 2010ٓةزيٍَ  ثازيَصطاكاُي يذًازةي كازًةُداْ هة بةزِيَوةبةزايةتي طػيت ئاو بة طويَسة

 ٓةًيػةيي
 طسيَبةضت

 (13) غيَوةي             

 

                 

 (14)غيَوةي                
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

9354; ٓةًيػةيي  

2995; طسيَبةضت  

12349; كؤ  

 هةميشةيي

 طسَيبةست

 كؤ

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

 2010هة بةزِيَوةبةزايةتي طػيت ئاو هة ٓةزيٍَ بؤ ضاهَي ( ٓةًيػةيي، طسيَبةضت)ذًازةي كازًةُداْ  



22 
 

 كةزتي ئاوةزِؤ
 

تؤزِة   %( هة داُيػتواْ خصًةت ثيَطةيػتووْ بة تؤزِةكاُي ئاوةزِؤ وة25.9دةزيدةخات كة زِيَرةي ) 2010دةزةجناًي زِووثيَوي ذيِطة هة ٓةزيٌَي كوزدضتاْ بؤ ضاهَي     
%( هة داُيػتوواُي ثازيَصطا ثيَم دةٓيَِيَت بةالََ هة ثازيَصطاي ٓةوهيَسو دٓؤن  بةَ غيَوةية ئةو جؤزة تؤزة 63.7ثازيَصطاي ضويٌَاُي بةزِيَرةي ) كة هةٓاوبةغةكاْ 

 %( هة ثازيَصطاي دٓؤن36.6%( داُيػتواُي ثازيَصطاي ٓةوهيَس دةطةيةُيَت وة هة )20ُية بةهَلو هة ُاوياْ تةُٔا تؤزِةكاُي ئاوي بازاْ ٓةية كة خصًةت بة )

 (17خػتةي ذًازة )

ةي ضةدي بؤ ُاوضة خصًةت ثيَطةيػتووةكاْ بة طويَسةي جؤزي تؤزِو روة زِيَََّّْذًازةو زِيَرةي داُيػتواُي خصًةت ثيَطةيػتوو بة تؤزِةكاُي ئاوةزِؤ تؤزِة ٓاوبةغةكاْ 
يةكةي ضازةضةزي بضون و وة ثسِؤذةكاُي كةهة ذيَس دزوضتلسدُداْ  بة طويَسةي ثازيَصطا بؤ ضاهَي زِادةي بسِي ئاوي ثةيدابوو هة ويَطتطةكاُي ضازةضةزي ُاوةُدي وة 

2010 

 ثازيَصطا

ذًازةي 
داُيػتواُي 

خصًةت 
ثيَطةيػتوو بة 

تؤزِةكاُي ئاوةزِؤ 
تؤزِة 

 ٓاوبةغةكاْ

زِيَرةي 
داُيػتواُي 

خصًةت 
ثيَطةيػتوو بة 

تؤزِةكاُي 
ئاوةزِؤ تؤزِة 
 ٓاوبةغةكاْ 

زِيَََّّْرةي ضةدي بؤ ُاوضة خصًةت بةطويَسةي 
 جؤزو تؤزِةكاْ

زادةي بسِي 
ئاوي 

ثةيدابوو بؤ 
ويَطتطةي 
ضازةضةز 
 ُاوةُدي
يةكةي 

 ضازةضةزي 

 بضون

 (زِؤذ/3)َ

ثسِؤذةكاُي 
ئاوةزِؤ كةهة 

ذيَس 
 دزوضتلسدُداْ

ذًازةي ُاوضة خصًةت ثيَطةيػتووةكاْ بة طويَسةي 
 جؤزي تؤزِةكاْ

تؤزةكاُي 
 ئاوةزِؤ

تؤزِةكاُي 
 بازاْ

تؤزِة 
 ٓاوبةغةكاْ

تؤزةكاُي 
 ئاوةزِؤ

تؤزِةكاُي 
 بازاْ

 تؤزِة ٓاوبةغةكاْ

  0  327,674  0  18**    0  0  20  0  0  0 ٓةوهيَس

  479,809  0  0  47**    0  27  0  0  64  1,147,800 يٌاُيضو

  0  363,122  0  12**   0  0  37  0  0  0 نؤدٓ

كؤي ٓةزيٌَي 
 كوزدضتاْ

1,147,800  26  0  15  10  0  77  0  690,796  479,809  

ثازيَصطاكاُي ٓةزيٍَئةو ثسِؤذاُة دةطسيَتةوة كة هةذيَس دزوضت كسدُدْ وثيَػِياز كسدُداْ هة  دةضتةي ئاًازي ٓةزيٍَ/ : ضةزضاوة       

 

 
 

 (18) ػتةي ذًازةخ

( ٓتد،... ٓؤتيَوةكاْ، كؤًةهَطة ُيػتةجيَبووةكاْ،ُةخؤغداُةكاْ/ ُاوضة خصًةتلساوةكاْ)  ذًازةي يةكةكاُي ضازةضةزي بضون بؤ ئاوي ئاوةزِؤ
 2010كازكسدْ  هة ثازيَصطا بؤ ضاهَي  طويَسةي جؤزو بازي 

 ثازيَصطا

طويَسةي  بةذًازةي يةكةكاُي ضازةضةزي بضون 
 ذًازة جؤزو

 ذًازةي يةكةكاُي ضازةضةزي بضون 

 طويَسةي بازي كازكسدْ     بة 

 

 كازدةكات كؤ ضيَيةًي دووةًي يةكةًي 
بةغيَلي 

 كازدةكات
 كؤ وةضتاوة

  1  0  0 1 1 0  0  1 ٓةوهيَس

  0  0  0 0 0 0  0  0 ضويٌاُي

  0  0  0 0 0 0  0  0 نؤدٓ

  1  0  0      1 1 0  0  0 كؤي ٓةزيٌَي كوزدضتاْ
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 كؤي ٓةزيٌَي كوزدضتاْ دٓؤن  ضويٌَاتي ٓةوهيَس
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 2010ِيَرةي داُيػتواُي ضةزثيَضيلاز هةضس تؤزِةكاُي ئاوي بازاْ بة طويَسةي ثازيَصطا بؤ  ضاهَي ر

 
 
 

 (19)خػتةي ذًازةى

طاقة  و زِادةي ووشةي بةكسداز  (طاقة التصميمية) يةكةكاُي ضازةضةزي بضون كؤي ووشةي تواُاي ديصايني كساوذًازةي 
 دةبيَت(الفعلية

 

 ثازيَصطا

 
ذًازةي ويَطتطةي 
 ضازةضةزي بضون 

كؤي تواُاي ديصايين 
 /زِؤذ(3)َ

زِادةي ووشةي     
تواُاي بة كسدةيي 

              /زِؤذ(3)َ

زِيَرةي ضةدي بؤ تواُا 
بة كسدةيي بؤ ووشةي 

 بة ديصايين

  74  150  200  1 ٓةوهيَس

  0  0  0  0 ضويٌاُي

  0  0  0  0 نؤدٓ

  74  150  200  1 كؤي ٓةزيٌَي كوزدضتاْ

 
 
 

             
 (15غيَوةي )                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ضةزثيَضي هةضةز تؤزِةكاُي ئاوي بازاْ دةكةْ بةآلَ هةضةز ئاضيت ٓةزيٍَ %( داُيػتواُي عيَساق 27.6(  بة طويَسةي دةزةجناًي ئةو زِووثيضوة )20خػتةي ذًازة)  
 %( هة ثازيَصطاي دٓؤكة 5.4%( هة ثازيَصطاي ٓةوهيَسة )3.4%( كة )2.5زِيَرةي ضةزثيَضيلازاْ دةطاتة )
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 (20) خػتةي ذًازة

 2010بؤ ضاهَي  ذًازةو زِيَرةي ضةزثيَضيلازاْ هةضةز تؤزِةكاُي ئاوي بازاْ

 زِيَرةي ضةزثيَضيلازاْ هةضةز تؤزِةكاُي ئاوي بازاْ ضةزثيَضيلازاْ هةضةز تؤزِةكاُي ئاوي بازاْ يذًازة ثازيَصطا

  5.0  82,301 ٓةوهيَس

  0.0  0 ضويٌاُي

  10.0  111,271 نؤدٓ

  4.1  193,572 كؤي ٓةزيٌَي كوزدضتاْ

 
( 59.4)ضبتم تاُم( بؤ ئاوي ثةيدابوو  هةضةز ئاضيت ٓةزيٍَ  دةطاتة )%بةالََ ذًازةي داُيػتوواُي خصًةت ثيَطةيػتوو بة ضيطتةًي ضازةضةزي ضةزبةخؤ 

 (21) %( هة ثازيَصطاي ضويٌَاُية ،خػتةي ذًازة25ٓةوهيَس وة )ثازيَصطاي  هة%( 80%(و )99بةزشتسيّ زِيَرة هة ثازيَصطاي دٓؤكة دةطاتة )
 (21خػتةي ذًازة)

بة طويَسةي ثازيَصطا بؤ )ضبتم تاُم( ذًازةو زِيَرةي داُيػتوواُي خصًةت ثيَطةيػتوو بة ضيطتةًي ضازةضةزي ضةزبةخؤ 
  2010 ضاهَي

 ثازيَصطا

ذًازةي داُيػتوواُي خصًةت ثيَطةيػتوو 
بة ضيطتةًي ضازةضةزي ضةزبةخؤ )ضبتم 

 تاُم(

ثيَطةيػتوو زِيَرةي داُيػتوواُي خصًةت 
بة ضيطتةًي ضازةضةزي ضةزبةخؤ 

 )ضبتم تاُم(

  80  1,234,630 ٓةوهيَس

  25  450,471 ضويٌاُي

  99  952,626 نؤدٓ

  59  2,637,727 كؤي ٓةزيٌَي كوزدضتاْ

 (16غيَوةي )         

 
 

( هة ٓةزيٍَ كة شةوي دزاوضيَلاْ تاُم ضبتم(فسِيَداُي ئاوي ئاوةزِؤ بؤ ُاوضة خصًةت ثيَطةيػتووةكاْ بة ضيطتةًي ضازةضةزي ضةزبةخؤ  (22خػتةي ذًازة )هة 
 %( هة ثازيَصطاي دٓؤكة.10بةدواي ئةواُدا شبوداُةكاْ بةزِيََّرةي )%( هة ثازيَصطاي ٓةوهيَس و ضويٌَاُي 100بةزِيَرةي )

 

80.0 

25.0 

99.0 

 ٓةوهيَس

 ضويٌَاتي

 دٓؤن  

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0

 2010 هة ثازيَصطاكاُي ٓةزيٍَ بؤ ضاهَي( ضبتم تِم)زِِيَرةي داُيػتواُي خصًةتجيَطةيػتوواْ بة ضيطتةًي ضازةضةزيطةزبةخؤ
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 (22) خػتةي ذًازة

  2010ثازيَصطا بؤ ضاهَي و  )زِشطازبووْ هيَي(زِيَرةي ضةدي بؤ بسِي ئاوي ئاوةزٍِِؤ بة طويَسةي اليةُي فسِيَداْ

 ثازيَصطا

طواضتِةوة بؤ 
ويَطتطةكاُي ضازةضةز هة 

 زِووباز شبوَداُة ئؤتؤًبيوي تاُلةز

شةويةكاُي 
 ٓي تس دزاوضيَ

  0  100  0  0  0 ٓةوهيَس

  100  0  0  0  0 ضويٌاُي

  0  90  0  10  0 نؤدٓ

  33 63  0  3  0 كؤي ٓةزيٌَي كوزدضتاْ

 

( ئاًيَسي 9و )( ئاًيَسي ًوغةكي 6( ذًازةي ئاًيَسةكاْ )كازكسدوو،وةضتاو، هة كازكةوتوو( هة كةزتي ئاوةزِؤ بة طويَسةي ثازيَصطا كؤي دةطاتة )24(و)23خػتةي )     
 (ٓي تس.4( ئاًيَسي فسة كةي وثةي و)19وة ) ( ئاًيَسي تاُلةز12ٓةهَلةُدْ )

 (23) خػتةي ذًازة

 2010ذًازةي ئاًيَسةكاْ )كازكسدوو،وةضتاو، هة كازكةوتوو( هة كةزتي ئاوةزِؤ بة طويَسةي ثازيَصطا بؤ ضاهَي 

 
 تاُلةز ئاًيَسي ٓةهَلةُدْ ئاًيَسي ًوغةكي

 ثازيَصطا
 وةضتاو كازكسدوو

هة 
 وةضتاو كازكسدوو كؤ كازكةوتوو

هة 
 وةضتاو كازكسدوو كؤ كازكةوتوو

هة 
 كؤ كازكةوتوو

 2 0 1 1 3 0 0 3 5 1 0 4 ٓةوهيَس

 2 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 1 ضويٌاُي

 8 0 0 8 5 0 0 5 0 0 0 0 نؤدٓ

كؤي ٓةزيٌَي 
 12 0 1 11 9 0 0 9 6 1 0 5 كوزدضتاْ

              
 

 (24) خػتةي ذًازة

 2010ذًازةي ئاًيَسةكاْ )كازكسدوو،وةضتاو، هة كازكةوتوو( هة كةزتي ئاوةزِؤ بة طويَسةي ثازيَصطا بؤ ضاهَي 

 
 ٓي تس فسة كةي وثةي ًرةز)زِاكيَػةز(

 ثازيَصطا
 وةضتاو كازكسدوو

هة 
 وةضتاو كازكسدوو عاًوة كؤ كازكةوتوو

هة 
 وةضتاو كازكسدوو كؤ كازكةوتوو

هة 
 كازكةوتوو

 0 0 0 0 19 0 0 19 0 0 0 0 ٓةوهيَس

 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 ضويٌاُي

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نؤدٓ

كؤي ٓةزيٌَي 
 4 0 0 4 19 0 0 19 0 0 0 0 كوزدضتاْ
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(كازًةُدْ كة شؤزتسيّ ذًازةياْ ٓةًيػةيني و 365كة )( وثاغلؤكاُي ذًازةي كازًةُداُي كازكسدوو هة كةزتي ئاوةزِؤ هة ٓةزيٍَ زِووْ دةكاتةوة 25خػتةي ذًازة )
( كازًةُدياْ بة غيَوةي طسيَبةضت و كاتي كازدةكةْ 94( كازًةُد دةبّ كة )271)  
 

 
 (25خػتةي ذًازة )

 2010 وثازيَصطا بؤ ضاهَي ي كازةزتي ئاوةزِؤبة طويَسةي ُاوُيػاًُازةي كازًةُداُي كازكسدوو هة كذ

 
 ٓوُةزي ضاوديَسي كاز ئةُداشياز

 طسيَبةضت ٓةًيػةيي ثازيَصطا
كسيَي 
 زِؤذاُة

 طسيَبةضت ٓةًيػةيي كؤ
كسيَي 
 زِؤذاُة

 طسيَبةضت ٓةًيػةيي كؤ
كسيَي 
 زِؤذاُة

 كؤ

 25 0 0 25 2 0 0 2 35 0 0 35 ٓةوهيَس

 5 0 0 5 5 0 0 5 35 0 0 35 ضويٌاُي

 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 نؤدٓ

كؤي ٓةزيٌَي 
 30 0 0 30 7 0 0 7 75 0 0 75 كوزدضتاْ

 (25)ثاغلؤي خػتةي ذًازة             

 2010 كاز و ثازيَصطا بؤ ضاهَي كازًةُداُي كازكسدوو هة كةزتي ئاوةزِؤبة طويَسةي ُاوُيػاُيذًازةي 

 
 غوفيَس كسيَلازي ُا ثطجؤز كازطيَسِي

 طسيَبةضت ٓةًيػةيي ثازيَصطا
كسيَي 
 زِؤذاُة

 طسيَبةضت ٓةًيػةيي كؤ
كسيَي 
 زِؤذاُة

 طسيَبةضت ٓةًيػةيي كؤ
كسيَي 
 زِؤذاُة

 كؤ

 21 0 7 14 64 0 27 37 46 0 7 39 ٓةوهيَس

 44 0 38 6 33 0 11 22 15 0 0 15 ضويٌاُي

 14 0 4 10 7 0 0 7 3 0 0 3 نؤدٓ

كؤي ٓةزيٌَي 
 79 0 49 30 104 0 38 66 64 0 7 57 كوزدضتاْ

 

 
 (25ثاغلؤي خػتةي ذًازة)

 2010 كازًةُداُي كازكسدوو هة كةزتي ئاوةزِؤبة طويَسةي ُاوُيػاُي كاز و ثازيَصطا بؤ ضاهَيذًازةي 

 ثازيَصطا

 

 كؤ ٓي تس

 طسيَبةضت ٓةًيػةيي
كسيَي 
 زِؤذاُة

 طسيَبةضت ٓةًيػةيي كؤ
كسيَي 
 زِؤذاُة

 كؤ

 198 0 41 157 5 0 0 5 ٓةوهيَس

 138 0 49 89 1 0 0 1 ضويٌاُي

 29 0 4 25 0 0 0 0 نؤدٓ

كؤي ٓةزيٌَي 
 365 0 94 271 6 0 0 6 كوزدضتاْ
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 (17غيَوةي )                          
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 2010ذًازةي كازًةُداْ كةهةكةزتي ئاوةزِؤ بة طويَسةي ُاوُيػاُي كاز و ثازيَصطا هة ٓةزيٍَ بؤ ضاهَي 

 ٓةوهيَس
 ضويٌَاتي
 دٓؤن  
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 كةزتي خصًةتطوشازي غازةواُي
 

( غازةواُية كة 425هةضةز ئاضيت ثازيَصطاكاُي عيَساق كة زِووثيَوةكة دةياْ طسيَتةوة ) 2010بؤ ضاهَي  طسُطرتيّ ُيػاُدةزةكاُي كةزتي خصًةتطوشازي غازةواُي
( 68( غازةواُية وة ثازيَصطاي ضويٌَاُي )61( غازةواُي هة ٓةزيٌَي كوزدضتاُة . هة ثازيَصطاي ٓةوهيَس)172هةواُة )هةضةز ثازيَصطاكاُي عيَساق  دابةؽ ئةبيَت

 ( غازةواُي ية.43) غازةواُي ،دٓؤن
بؤ)ثؤهيين ُاياب، ثؤهيين يةكةَ، ثؤهيين دووةَ، ثؤهيين ثؤهيِةكاُي وةشازةتي غازةواُي  ذًازةي غازةواُيةكاْ كة دابةؽ بووُة بة طويَسةي (26خػتةي ذًازة )

، و  ًةت ثيَطةيػتوو هةاليةْ بةزثسضيازيةتي غازةواُيوةزة تايبةتيةكاُي ًتٌاُةياْ هةضةز كساوة ٓةزوةكو داُيػتواُي خصضيَيةَ، ثؤهيين ضوازةَ( هةضةز ثيَ
 . ( هة ثؤهيِةكاُي تس48.8( غازةواُي دةطسيَتةوة زِيَرةي ضةدي دةطاتة )84هةضةز ئاضيت ٓةزيٌَي كوزدضتاْ ثؤهيين ضوازةَ )

 (26) خػتةي ذًازة

 2010ضاهَي ذًازةي غازةواُيةكاْ كة دابةؽ بووُة بة طويَسةي ثؤهيِةكاْ و ثازيَصطا بؤ 

 
 

 ثازيَصطا

 

ذًازةي 
 غازةواُيةكاْ

 غازةواُي ثؤهيين           

 

 
 ضوازةَ ضيَيةَ دووةَ يةكةَ ُاياب

 32 11 10 7 1 61 ٓةوهيَس

 36 9 10 12 1 68 ٌاُيضويَ

 16 15 9 3 0 43 نؤدٓ

 84 35 29 22 2 172 كؤي ٓةزيٌَي كوزدضتاْ

 

  
 
 
 

 (18غيَوةي )              
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 ضوازةَ ضىَ يةَ دووةَ يةكةَ ُاياب

1.2 
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48.8 

    2010 دابةؽ بووُي زَِيَرةيي بؤ غازةواُيةكاْ بة طويَسةي ثؤهني بؤ ضاهَي
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%( هةغاز  96.7%( هةواُدا )81.3) يَرةي ضةدي بؤ داُيػتواُي خصًةت ثيَطةيػتوو بة كؤكسدُةوةي ثامشاوةكاْ و ٓةهَطستِياْ هة ثازيَصطاكاُي ٓةزيٍَ دةطاتة  زِ

غاْ ثازيَصطاي ضويٌَاُي و دواي  ئةويؼ %( ثا99.4كة دةطاتة )%( هة طوُدُػيِةكاُّ ثازيَصطاي دٓؤن بةزشتسيّ زِيَرةهة غازُػيِةكةي ثيَم دةٓيَِيَت 10.8)ُػيِّ 
%( بة دواي ئةودا ثازيَصطاي 13%(، بةآلَ هة ُاوضة طوُد ُػيِةكاْ بةزشتسيّ زِيَرة هةضويٌَاُية كة دةكاتة )95.8% و 96.1ثازيَصطاي ٓةوهيَس بة دواي يةكدا ديَّ بة )

كسدُي  ؽشاُني بةزِيَوةبةزايةتيةكاُي غازةواُي بةزثسع ُني هة ثيَػلة بؤ (26)خػتةي %(ٓةز وةكو هة8.7ثاغاْ ثازيَصطاي ٓةوهيَس بة زِيَرةي ) %(10.5دٓؤن )
 .هة طوُدةكاْ ئةًةؽ بؤتة ٓؤي ئةوةي دابةشيين زِيَرةي داُيػتواُي خصًةت ثيَطةيػتوو بة خصًةتطوشازيةكاُي غازةواُي خصًةتطوشازيةكاُي غازةواُي

 

 
 

 (27) خػتةي ذًازة

  2010داُيػتواُي خصًةت ثيَطةيػتوو بة كؤكسدُةوةي ثامشاوةكاْ و ٓةهَطستِياْ هة ثازيَصطاكاُي ٓةزيٍَ بؤ ضاهَي  ذًازةو زِيَرةي ضةدي بؤ

 
 

 ثازيَصطا

 

ذًازةي داُيػتواُي خصًةت ثيَطةيػتوو بة 
 كؤكسدُةوةي ثامشاوةكاْ

زِيَرةي ضةدي بؤ داُيػتواُي 
خصًةت ثيَطةيػتوو بة 

 كؤكسدُةوةي ثامشاوةكاْ

ثامشاوة بسِي 
 ٓةهَطرياوةكاْ

 (زِؤذ/)تةْ

 
 كؤ طوُدُػني غازُػني كؤ طوُدُػني غازُػني

 2772 81.1 8.7 95.8 1251734 22666 1229068 ٓةوهيَس

 3648 83.6 13.0 96.1 1506233 35232 1471001 ضويٌاُي

 1168 77.3 10.5 99.4 743859 25035 718824 نؤدٓ

 7588 81.3 10.8 96.7 3501826 82933 3418893 كؤي ٓةزيٌَي كوزدضتاْ

    

 
  

 
 (19غيَوةي )         
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 دهؤك   سمَيماتي هةولَيس

81.1 

83.6 

77.3 

يػتواُي خصًةت ثيَطةيػتوو بة خصًةتطوشازيةكاُي كؤكسدُةوةي ثامشاوةكاْ هة ثازيَصطاكاُي ُزِِيَرةي دا
 2010ٓةزيٍَ بؤ ضاهَي 



30 
 

 هةضةز ئاضيت ٓةزيٍَ ثةهةكاْ و زِشطاز بووْ هيَياْ دةطسيَتةوة هة اليةْ فةزًاُطةكاُي غازةواُي وثامشاوة ٓةهَطرياوةكاْ ثامشاوةكاُي بيِاو ثازضةي كةي     
( تةْ كةًرتيّ بسِ هة ثازيَصطاي دٓؤكة كة هة 3648ة كة هة زِؤذيَلدا دةطاتة )طرياوةكاْ هة ثازيَصطاي ضويٌَاُيثامشاوة ٓةهَ ( تةْ/زِؤذ، بةزشتسي7588ّدةطاتة )كة

 ( ديازة.20( تةُة ٓةزوةكو هة غيَوةي )1168زِؤذيَلدا )
  

 
 

 (20غيَوةي )           

 
 
زِؤذيَلدا بة طويَسةي ُاوضةكاْ )كػتوكاهَي، ثيػةضاشي، ُيػتةجيَبووْ،ضاالكي ئابووزي ،ضلساب( ثيػاْ ٓةهَطرياوةكاْ هة ( بسِي ثامشاوة 28هة خػتةي ذًازة )  .

 دةدات
 
 
 
 

 (28خػتةي ذًازة)

  2010ثازيَصطا بؤ ضاهَي  و زِادةي بسِي ثامشاوةكاْ كة كؤدةكسيَِةوةو ٓةهَدةطرييَِةوة هة زِؤذيَلدا كة هة ئةضتؤي بةزثسضيازيةتي غازةواُية بة طويَسةي ُاوضة

 

ُاوضة 
 كػتوكاهَيةكاْ

 ُاوضة
 ثيػةضاشيةكاْ

 ُاوضة
 ُيػتةجيَبووةكاْ

 ضاالكي ئابووزي
ي ثامشاوة

 باهَةخاُةكاْ 
 كؤ ضلساب

 
 

 ثازيَصطا

 %زِيَرة (تةْ)بسِ %زِيَرة (تةْ)بسِ %زِيَرة (تةْ)بسِ %زِيَرة (تةْ)بسِ %زِيَرة (تةْ)بسِ %زِيَرة (تةْ)بسِ %زِيَرة (تةْ)بسِ 

 5.8 2772 1.4 5 1.7 331 4.1 258 10.1 2064 4.9 73 9.3 42 ٓةوهيَس

 7.6 3648 8.9 33 4.8 923 4.7 293 10.3 2105 8.0 118 38.9 175 ضويٌاُي

 2.4 1168 2.6 10 1.2 222 2.7 171 3.2 650 4.5 67 10.8 49 نؤدٓ

كؤي ٓةزيٌَي 
 100.0 7588 0.6 48 19.5 1476 9.5 722 63.5 4819 3.4 258 3.5 266 كوزدضتاْ

 ٓةوهيَس

 ضويٌَاتي

 دٓؤن  

2772 

3648 

1168 

  2010 هة ثازيَصطاكاُي ٓةزيٍَ بؤ ضاهَي ( زِؤذ/ تةْ)بسِي ثامشاوة ٓةهَطرياوةكاْ 
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0.0

100.0

ُاوضة 
 كػتوكاهَيةكاْ

ُاوضة 
 ثيػةضاشيةكاْ

ُاوضة 
 ُيػتةجيَبووةكاْ

زِشطاز بووْ هة   ضاالكي ئابووزي
 ثامشاوةكاْ

 ضلساب

3.5 3.4 

63.5 

9.5 19.5 
0.6 

 2010 دابةؽ بووُي زِيَرةيي بؤ بسِي ثامشاوةكاْ كة كؤ دةكسيَتةوة هة زِؤذيَلدا بة طويَسةي ُاوضةكاْ بؤ ضاهَي

  (21) غيَوةي    

( كطٍ /زِؤذ ، بةزشتسيّ زِيَرةي 9252زِووْ دةكاتةوة كة هةاليةْ فةزًاُطةكاُي غازةواُي فسِيَ دةدزيَّ دةطاتة ) ( زِادةي بسِي ثامشاوة تسضِاكةكا29ْخػتةي ذًازة )

  (كطٍ/زِؤذ 814)غازةواُيةكاُي ثازيَصطاي ٓةوهيَس ةو وة كةًرتيّ بسِي ٓةهَطرياو هة  غازةواُيةكاُي ثازيَصطاي دٓؤكة  ( كطٍ/زِؤذ هة الية6057ْٓةهَطرياوة دةطاتة )

 %( هة ٓةزيٍَ دةبيَت68شؤز تسيّ غازةواُيةكاْ ثامشاوة ٓةهَطرياوة تسضِاكةكاْ هة دةشطا تةُدزوضتيةكاْ بة زِِيَرةي )

 (29) خػتةي ذًازة

ثامشاوة تسضِاكةكاْ كة كؤ دةكسيَتةوة هة زِؤذيَلدا  وة زِيَرةي ضةدي بؤ غازةواُيةكاْ كةثامشاوة زِادةي بسِي 
  2010 تسضِاكةكاْ كؤ دةكةُةوة  بة طويَسةي ضةزضاوةو ثازيَصطا

 
زِادةي بسِي 
ثامشاوة 

 تسضِاكةكاْ
 (زِؤذٍ / ط)ك

 زِيَرةي ضةدي بؤ غازةواُيةكاْ

 
 ثازيَصطا

 

دةشطا 
 تةُدزوضتيةكاْ

دةشطا 
 ثيػةضاشيةكاْ

دةشطا 
 ٓي تس كػتوكاهَيةكاْ

 0.0 1.6 13.1 34.4 6057 ٓةوهيَس

 0.0 29.4 8.8 77.9 2381 ضويٌاُي

 0.0 2.3 0.0 93.0 814 نؤدٓ

 كؤي ٓةزيٌَي كوزدضتاْ

 9252 68.4 7.3 11.1 0.0 

 (22غيَوةي )        

 
 

%(، بةدواي 71.8ضازةضةزي ثامشاوة تسضِاكةكاْ  غازدُةوةيةتي هة ُاوضة تايبةتيةكاُي غازدُةوةي تةُدزوضيت بة زِيَرةي ) ضازة كة بة كازديَت بؤ شؤزتسيّ زِيَطا

 .(29، ٓةزوةكو هة خػتةي ) %(15.5هة طؤزِةثاُة ضؤهةكاْ  بةزِيَرةي ) فسِيَ داُة ئةودا

0

10000

  دٓؤن ضويٌَاتي ٓةوهيَس

6057 

2381 
814 

 2010 زِادةي بسِي ثامشاوة تسضِاكةكاْ كة كؤ دةكسيَِةوة هة زِؤذيَلدا هة ثازيَصطاكاُي ٓةزيٌَي كوزدضتاْ بؤ ضاهَي 
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 (30) خػتةي ذًازة

 2010 زِادةي بسِي ثامشاوة تسضِاكةضازةضةزكساوةكاْ دابةؽ بووُي زِيَرةيي و بة طويَسةي زِيَطاي ضازةضةزي و ثازيَصطا بؤ ضاهَي

 
 ثازيَصطا

 

كؤكسدُةوةي هة ُاوضة 
 تايبةتة كاتيةكاْ

غازدُةوة هة ُاوضة 
تايبةتيةكاُي غازدُةوةي 

 تةُدزوضيت

 طؤزِيين بؤ ثةيّ دووبازة بةكازٓيَِاُةوة فسِيَ داُة هة طؤزِةثاُة ضؤهةكاْ  

 
 %زِيَرة (زِؤذٍ/ط)كبسِ %زِيَرة (زِؤذٍ/ط)كبسِ %زِيَرة (زِؤذٍ/ط)كبسِ %زِيَرة (زِؤذٍ/ط)كبسِ %زِيَرة (زِؤذٍ/ط)كبسِ

 0.0 0 0.0 0 12.7 767 86.5 5238 0.0 0 ٓةوهيَس

 0.0 0 0.0 0 23.9 562 58.2 1368 10.6 250 ضويٌاُي

 0.0 0 0.0 0 13.0 105 4.9 40 0.0 0 نؤدٓ

 0.0 0 0.0 0 15.5 1434 71.8 6646 2.7 250 كؤي ٓةزيٌَي كوزدضتاْ

 
 

 (30) خػتةي ذًازة ثاغلؤي

 2010 زِادةي بسِي ثامشاوة تسضِاكةضازةضةزكساوةكاْ دابةؽ بووُي زِيَرةيي و بة طويَسةي زِيَطاي ضازةضةزي و ثازيَصطا بؤ ضاهَي

 
 ثازيَصطا

 

 شبوَداْو فسِيَداْ هة زِووباز ضوتاْ
فسؤغنت بة بةهَيَِدةزي بىَ 

 ًؤهةت
 كؤ ٓي تس طؤزِيين بؤ ووشة

 
 %زِيَرة (زِؤذٍ/ط)كبسِ %زِيَرة (زِؤذٍ/ط)كبسِ %زِيَرة (زِؤذٍ/ط)كبسِ %زِيَرة (زِؤذٍ/ط)كبسِ %زِيَرة (زِؤذٍ/ط)كبسِ %زِيَرة (زِؤذٍ/ط)كبسِ

 100.0 6057 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.9 52 ٓةوهيَس

 100.0 2381 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.5 12 7.9 189 ضويٌاُي

 100.0 814 0.2 2 0.0 0 0.0 0 0.0 0 81.9 667 نؤدٓ

908  100.0 9252 0.0 2 0.0 0 0.0 0 0.13 12 9.8          كؤي ٓةزيٌَي  كوزدضتاْ   
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 (23) غيَوةي

 

 

زِيَرةي ضةدي بؤ بووُي حاويةكاْ كة دابةؽ كساوْ هةضةز ُاوضة ُيػتجيَبووةكاْ، ( 32( و)31دةزةجناًي زِووثيَوةكة هة ٓةزيٌَي كوزدضتاْ هة ٓةزدوو خػتةي)

( وة ٓةزوةٓا كؤي حاوية دابةؽ كساوةكاْ ثيػاْ دةدات كة دةطاتة %67.6باشزطاُيةكاْ، دةشطا حلوًيةكاْ ، باخضة طػيت يةكاْ، غةقاًةكاْ دةطاتة )

 %(.23.8(حاوية دةشطا حلوًيةكاْ زِيَرةيةكي شؤز حاوية هة خؤ دةطسْ كة دةطاتة )100801)

 (31) خػتةي ذًازة

طا بؤ زِيَرةي ضةدي بؤ بووُي حاويةكاْ كة تايبةت كساوة بة كؤكسدُةوةي ثامشاوةكاُي دابةغبوو هةضةز ُاوضةكاْ و ذًازةياْ بة طويَسةي ثازيَص
 2010ضاهَي 

 
 ثازيَصطا

ذًازةي  
 غازةواُيةكاْ

زِيَرةي 
ضةدي بؤ 
بووُي 

 حاويةكاْ

 حاويةكاُي ذًازةي

 دابةغبوو هةضةز ُاوضةكاْ

 كؤ 

 
 باشزطاُي  ُْيػتةجيَبوو

دةشطاي 
 حلوًي

باخضة 
طػيت 
 يةكاْ

غةقاًة 
طػيت 
 يةكاْ

 19545 356 414 771 2046 15958 59.0 61 ٓةوهيَس

 2705 726 268 1025 526 160 48.5 68 ضويٌاُي

 78551 243 233 1299 2134 74642 95.3 43 نؤدٓ

 100801 1325 915 3095 4706 90760 67.6 172 كؤي ٓةزيٌَي كوزدضتاْ

 

 

 

 

كؤكسدُةوةي 
هةغويَِيَلي 

تايبةت 
 بةغيَوةيةكي كاتي

غازدُةوة هة  
 غويَِيَلي تايبةت

فسِيَداْ هة 
 طؤزِةثاُي ضؤي

فسِيَداْ هة  ضوتاُدْ
 زِووبازةكاْ وشبوداْ

 ٓى تس

2.7 

71.8 

15.5 
9.8 

0.13 0.02 

 2010ضاهي يَرةي ضةدي بؤ غازةواُيةكاْ كة ثامشاوة تسضِاكةكاْ كؤ دةكةُةوة بة طويَسةي ثازيَصطاو ضةزضاوة بؤ ز
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 (32) خػتةي ذًازة

 2010 زِيَرةي ضةدي بؤ ذًازةي حاويةكاُي دابةؽ بوو هةضةز ُاوضةكاْ بة طويَسةي ثازيَصطا بؤ ضاهَي

 
 ثازيَصطا

 

 زِيَرةي ضةدي بؤ ذًازةي حاويةكاُي دابةؽ بوو هةضةز ُاوضةكاْ
زِيَرةي 

 % ضةدي

 
 دةشطاي حلوًي باشزطاُي  ُيػتةجيَبووْ

باخضة 
 طػيت يةكاْ

غةقاًة 
 طػيت يةكاْ

 19.4 3.3 3.9 5.9 8.0 1.7 ٓةوهيَس

 2.7 6.7 2.5 7.9 2.1 0.0 ضويٌاُي

 77.9 2.2 2.2 10.0 8.3 8.0 نؤدٓ

 كؤي ٓةزيٌَي كوزدضتاْ

 9.7 18.4 23.8 8.6 12.2 100.0 

 

 (24غيَوةي )

 
 

%( غازةواُيةكاْ خاوةُي ئاًيَسْ بؤ ٓةهَطوزِاُدُي خصًةتطوشازيةكاُي غازةواُي هة ٓةزيٍَ ، ذًازةي 91.8( و ثاغلؤكاُي ئةو ثيػاُدةدات كة )32خػتةي )
شؤزتسيّ ذًازةي ٓةية كة  %( ثازيَصطاي ضويٌَاُي90.6)( ئاًيَسياْ كازدةكةْ بة زِيَرةي 1656( ئاًيَسهةواُة )1828ئاًيَسةكاْ كة غازةواُيةكاْ خاوةُياْ دةطاتة )

( ئاًيَس كازدةكةْ.821سة هةواُة )( ئاًي888َ)

0

20000

40000

60000

80000

 دٓؤن   ضويٌَاتي ٓةوهيَس

19545 
2705 

78551 

19.4 2.7 7.8 

زِيَرةي ضةدي بؤ بووُي حاوية تايبةتةكاْ بة كؤكسدُةوةي ثامشاوةكاْ بة طويَسةي ثازيَصطا هة ٓةزيٍَ وة ذًازةياْ بؤ 
 2010ضاهَي  

 زِيَرة ذًازة
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I@òŠbàˆ@ñón“‚SRH @

ñò‰ŽîŠ@ñ†ó@üi@ðäìíi@çbØò‹Žïàb÷@üi@ðä‡äaŠíÜóè@ðäbØóîŠaŒímóà‚@ðäaìòŠb’@ñòŠbàˆ@çbØò‹Žïàb÷@ILìímìóØŠbØóÜLìbnòìLìì†‹ØŠbØ@ìaŽî‹Ø@ói@@Hói@ñò‹Žîí @b ŽîŠbq@üi@ðÜb@RPQP @

@ñón“‚@ñüÙ’bqI@òŠbàˆSRH @

ñò‰ŽîŠ@ñ†ó@üi@ðäìíi@çbØò‹Žïàb÷@üi@ðä‡äaŠíÜóè@ðäbØóîŠaŒímóà‚@ðäaìòŠb’@ñòŠbàˆ@çbØò‹Žïàb÷@ILìímìóØŠbØóÜLìbnòìLìì†‹ØŠbØ@ìaŽî‹Ø@ói@@Hói@ñò‹Žîí @b ŽîŠbq@üi@ðÜb@RPQP @

b ŽîŠbq 
@ñòŠbàˆ

çbØóïäaìòŠb’ 

@ðäìíi@üi@ñ†ó@ñò‰ŽîŠ
@ðä‡äaŠíÜóè@üi@çbØò‹Žïàb÷
ðäaìòŠb’@ðäbØóîŠaŒímóà‚ 

@ñòŠbióÔ@ói@çbØòìbbq@ñóibØV@ãS @ñòŠbióÔ@ói@çbØòìbbq@ñóibØX@ãS 

ìì†‹ØŠbØ 
nòì
a ìímìóØŠbØóÜ ìaŽî‹Ø@ói üØ ìì†‹ØŠbØ bnòì 

mìóØŠbØóÜ
ìì 

@ói
aŽî‹Ø
ì üØ 

‹ŽïÜìóè 61.0 85.2 86.0 0.0 3.0 0.0 89.0 44.0 0.0 10.0 0.0 
54.
0 

@ðäbáŽïÝ 68.0 97.1 123.0 1.0 4.0 0.0 128.0 25.0 1.0 0.0 0.0 
26.
0 

Ûüè† 43.0 93.0 75.0 2.0 6.0 0.0 83.0 10.0 0.0 0.0 0.0 
10.
0 

@ðáŽîŠóè@ñüØ
çbn†ŠíØ 172.0 91.8 284.0 3.0 13.0 0.0 300.0 79.0 1.0 10.0 0.0 

90.
0 

b ŽîŠbq 
@ñòŠbàˆ

çbØóïäaìòŠb’ 

@ðäìíi@üi@ñ†ó@ñò‰ŽîŠ
@ðä‡äaŠíÜóè@üi@çbØò‹Žïàb÷
ðäaìòŠb’@ðäbØóîŠaŒímóà‚ 

@ñòŠbióÔ@ói@çbØòìbbq@ñóibØV@QãS Œaìbïu@ñòŠbióÔ@ói@çbØòìbbq@ñóibØ 

ìì†‹ØŠbØ bnòì ìímìóØŠbØóÜ ìaŽî‹Ø@ói üØ ìì†‹ØŠbØ bnòì ìímìóØŠbØóÜ
@ói

ìaŽî‹ØüØ 

‹ŽïÜìóè 61 85.2 6 1 1 0 8 12 0 1 0 13 

@ðäbáŽïÝ 68 97.1 13 0 1 0 14 96 1 2 0 99 

Ûüè† 43 93.0 7 0 1 0 8 17 0 1 0 18 

ñüØ çbn†ŠíØ@ðáŽîŠóè 172 91.8 26 1 3 0 30 125 1 4 0 130 
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@ñòŠbàˆ
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@ðä‡äaŠíÜóè@üi@çbØò‹Žïàb÷
ðäaìòŠb’@ðäbØóîŠaŒímóà‚ 

ŠünØa‹m Šójäò† 

ìì†‹ØŠbØ bnòì ìímìóØŠbØóÜ ìaŽî‹Ø@ói üØ ìì†‹ØŠbØ bnòì ìímìóØŠbØóÜ ìaŽî‹Ø@ói üØ 

‹ŽïÜìóè 61 85.2 89 1 11 1 102 10 0 6 0 16 

@ðäbáŽïÝ 68 97.1 156 2 1 14 173 41 3 11 0 55 

Ûüè† 43 93.0 59 4 3 0 66 7 2 1 0 10 

ñüØ@çbn†ŠíØ@ðáŽîŠóè 
17291.83047 1515341585 18 0 81 
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b ŽîŠbq 
@ñòŠbàˆ

çbØóïäaìòŠb’ 

@üi@ñ†ó@ñò‰ŽîŠ
@üi@çbØò‹Žïàb÷@ðäìíi
@ðä‡äaŠíÜóè

@ðäbØóîŠaŒímóà‚
ðäaìòŠb’ 

ßóÐü’ Šò‡Žî‹  

ìì†‹ØŠbØ bnòì ìímìóØŠbØóÜ ìaŽî‹Ø@ói üØ ìì†‹ØŠbØ bnòì ìímìóØŠbØóÜ ìaŽî‹Ø@ói üØ 

‹ŽïÜìóè 61 85.2 17 0 5 0 22 9 0 1 0 10 

@ðäbáŽïÝ 68 97.1 59 0 3 3 65 27 1 1 0 29 

Ûüè† 43 93.0 18 0 2 0 20 12 0 0 0 12 
@ ñüØ@ðáŽîŠóè
çbn†ŠíØ 172 91.8 94 0 10 3 107 48 1 2 0 51 

@

@

@



37 
 

I@òŠbàˆ@ñón“‚@ñüÙ’bqSRH @
ñò‰ŽîŠ@ñ†ó@üi@ðäìíi@çbØò‹Žïàb÷@üi@ðä‡äaŠíÜóè@ðäbØóîŠaŒímóà‚@ðäaìòŠb’@ñòŠbàˆ@çbØò‹Žïàb÷@ILìímìóØŠbØóÜLìbnòìLìì†‹ØŠbØ@ìaŽî‹Ø@ói@@Hói@ñò‹Žîí @b ŽîŠbq@üi@ðÜb@RPQP @

b ŽîŠbq 
@ñòŠbàˆ

çbØóïäaìòŠb’ 

@üi@ñ†ó@ñò‰ŽîŠ
@çbØò‹Žïàb÷@ðäìíi
@ðä‡äaŠíÜóè@üi
@ðäbØóîŠaŒímóà‚

ðäaìòŠb’ 

ŠòŒû‡Ýi ñŠüÜ 

ìì†‹ØŠbØ bnòì ìímìóØŠbØóÜ ìaŽî‹Ø@ói üØ ìì†‹ØŠbØ bnòì ìímìóØŠbØóÜ 
@ói

ìaŽî‹Ø üØ 

‹ŽïÜìóè 61 85.2 1.0 0.0 2.0 0.0 3.0 27.0 0.0 3.0 0.0 30.0 

@ðäbáŽïÝ 68 97.1 6.0 0.0 0.0 0.0 6.0 94.0 0.0 6.0 1.0 101.0 

Ûüè† 43 93.0 6.0 0.0 0.0 0.0 6.0 15.0 1.0 0.0 0.0 16.0 
@ðáŽîŠóè@ ñüØ

çbn†ŠíØ 172 91.8 13.0 0.0 2.0 0.0 15.0 136.0 1.0 9.0 1.0 147.0 
@

I@òŠbàˆ@ñón“‚@ñüÙ’bqSRH @
ñò‰ŽîŠ@ñ†ó@üi@ðäìíi@çbØò‹Žïàb÷@üi@ðä‡äaŠíÜóè@ðäbØóîŠaŒímóà‚@ðäaìòŠb’@ñòŠbàˆ@çbØò‹Žïàb÷@ILìímìóØŠbØóÜLìbnòìLìì†‹ØŠbØ@ìaŽî‹Ø@ói@@Hói@ñò‹Žîí @b ŽîŠbq@üi@ðÜb@RPQP @

b ŽîŠbq 
@ñòŠbàˆ

çbØóïäaìòŠb’ 

@ðäìíi@üi@ñ†ó@ñò‰ŽîŠ
@üi@çbØò‹Žïàb÷
@ðä‡äaŠíÜóè

@ðäbØóîŠaŒímóà‚
ðäaìòŠb’ 

ðØó’íà@ñ‹Žïàb÷ IŠó“ŽïØaŠO@Šò‰àHóÐb’ 

ìì†‹ØŠbØ bnòì ìímìóØŠbØóÜ ìaŽî‹Ø@ói üØ ìì†‹ØŠbØ bnòì ìímìóØŠbØóÜ 
@ói

ìaŽî‹ØüØ 

ŽïÜìóè‹ 61.0 85.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

@ðäbáŽïÝ 68.0 97.1 5.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Ûüè† 43.0 93.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 8.0 2.0 0.0 0.0 10.0 

ñüØ@çbn†ŠíØ@ðáŽîŠóè 172.0 91.8 6.0 0.0 0.0 0.0 6.0 8.0 2.0 0.0 0.0 10.0 
@

@

@

@
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@ñüÙ’bqI@òŠbàˆ@ñón“‚SRH @
ñò‰ŽîŠ@ñ†ó@üi@ðäìíi@çbØò‹Žïàb÷@üi@ðä‡äaŠíÜóè@ðäbØóîŠaŒímóà‚@ðäaìòŠb’@ñòŠbàˆ@çbØò‹Žïàb÷@ILìímìóØŠbØóÜLìbnòìLìì†‹ØŠbØ@ìaŽî‹Ø@ói@@Hói@ñò‹Žîí @b ŽîŠbq@üi@ðÜb@RPQP @

b ŽîŠbq 
@ñòŠbàˆ

bØóïäaìòŠb’
ç 

@üi@ñ†ó@ñò‰ŽîŠ
@üi@çbØò‹Žïàb÷@ðäìíi
@ðä‡äaŠíÜóè

@ðäbØóîŠaŒímóà‚
ðäaìòŠb’ 

Šbi@ðÝïjàümü÷ óîìby@ñòìòŠóØŒŠói 

ìì†‹ØŠbØ bnòì ìímìóØŠbØóÜ ìaŽî‹Ø@ói üØ ìì†‹ØŠbØ bnòì ìímìóØŠbØóÜ 

@ói
Žî‹Ø
ìa‹î üØ 

‹ŽïÜìóè 61.0 85.2 34.0 0.0 0.0 4.0 38.0 11.0 0.0 1.0 0.0 12.0 

@ðäbáŽïÝ 68.0 97.1 77.0 0.0 0.0 1.0 78.0 11.0 1.0 1.0 0.0 13.0 

Ûüè† 43.0 93.0 101.0 1.0 0.0 0.0 102.0 5.0 1.0 0.0 0.0 6.0 
ñüØ@@ðáŽîŠóè

çbn†ŠíØ 172.0 91.8 212.0 1.0 0.0 5.0 218.0 27.0 2.0 2.0 0.0 31.0 
@
@

I@òŠbàˆ@ñón“‚@ñüÙ’bqSRH @
ñò‰ŽîŠ@ñ†ó@üi@ðäìíi@çbØò‹Žïàb÷@üi@ðä‡äaŠíÜóè@ðäbØóîŠaŒímóà‚@ðäaìòŠb’@ñòŠbàˆ@çbØò‹Žïàb÷@ILìímìóØŠbØóÜLìbnòìLìì†‹ØŠbØ@ìaŽî‹Ø@ói@@Hói@ñò‹Žîí @b ŽîŠbq@üi@ðÜb@RPQP @

b ŽîŠbq 
@ñòŠbàˆ

bØóïäaìòŠb’
ç 

@üi@ñ†ó@ñò‰ŽîŠ
@üi@çbØò‹Žïàb÷@ðäìíi
@ðä‡äaŠíÜóè

@ðäbØóîŠaŒímóà‚
ðäaìòŠb’ 

óÜ†by @i@O@ŠóäóÙÜóè@ñ‹Žïàb÷æîý@Ûí 

ìì†‹ØŠbØ 
nòì
a ìímìóØŠbØóÜ ìaŽî‹Ø@ói üØ ìì†‹ØŠbØ bnòì ìímìóØŠbØóÜ 

@ói
aŽî‹Ø
ì üØ 

Üìóè‹Žï 61 85.2 7 0 2 0 9 2 0 0 0 2 

@ðäbáŽïÝ 68 97.1 17 0 1 0 18 5 0 1 0 6 

Ûüè† 43 93.0 15 0 0 0 15 10 0 0 0 10 

ñüØ@çbn†ŠíØ@ðáŽîŠóè 172 91.8 39 0 3 0 42 17 0 1 0 18 
@
@
@
@
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@
@

I@òŠbàˆ@ñón“‚@ñüÙ’bqSRH @
ñò‰ŽîŠ@ñ†ó@üi@ðäìíi@çbØò‹Žïàb÷@üi@ðä‡äaŠíÜóè@ðäbØóîŠaŒímóà‚@ðäaìòŠb’@ñòŠbàˆ@çbØò‹Žïàb÷@ILìímìóØŠbØóÜLìbnòìLìì†‹ØŠbØ@ìaŽî‹Ø@ói@@Hói@ñò‹Žîí @b ŽîŠbq@üi@ðÜb@RPQP @

b ŽîŠbq 
@ñòŠbàˆ

çbØóïäaìòŠb’

@üi@ñ†ó@ñò‰ŽîŠ
@çbØò‹Žïàb÷@ðäìíi
@ðä‡äaŠíÜóè@üi
@ðäbØóîŠaŒímóà‚

ðäaìòŠb’ 

ŠóÙäbm@ðÝïjàümü÷ @ðÝïjàümü÷HóäbØI@çbØóàbÔó’@ñòìóä†‹Ø@æŽîìb‚ 

ìì†‹ØŠbØ bnòì ìímìóØŠbØóÜ ìaŽî‹Ø@ói üØ ìì†‹ØŠbØ bnòì ìímìóØŠbØóÜ
@ói

ìaŽî‹ØüØ 

‹ŽïÜìóè 61.0 85.2 30.0 0.0 2.0 0.0 32.0 13.0 1.0 7.0 0.0 21.0 

@ðäbáŽïÝ 68.0 97.1 20.0 0.0 1.0 0.0 21.0 8.0 0.0 2.0 0.0 10.0 

Ûüè† 43.0 93.0 40.0 1.0 3.0 0.0 44.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 
@ðáŽîŠóéîüØ
çbn†ŠíØ 172.0 91.8 90.0 1.0 6.0 0.0 97.0 22.0 1.0 9.0 0.0 32.0 

I@òŠbàˆ@ñón“‚@ñüÙ’bqSRH @
ñò‰ŽîŠ@ñ†ó@üi@ðäìíi@çbØò‹Žïàb÷@üi@ðä‡äaŠíÜóè@ðäbØóîŠaŒímóà‚@ðäaìòŠb’@ñòŠbàˆ@çbØò‹Žïàb÷@ILìímìóØŠbØóÜLìbnòìLìì†‹ØŠbØ@ìaŽî‹Ø@ói@@Hói@ñò‹Žîí @b ŽîŠbq@üi@ðÜb@RPQP @

b ŽîŠbq 
@ñòŠbàˆ

çbØóïäaìòŠb’ 

@üi@ñ†ó@ñò‰ŽîŠ
@ðäìíi@üi@çbØò‹Žïàb÷

@ðä‡äaŠíÜóè
@ðäbØóîŠaŒímóà‚

ðäaìòŠb’ 

‹m@ðè üØ 

ìì†‹ØŠbØ bnòì ìímìóØŠbØóÜ 
@ói

ìaŽî‹Ø üØ ìì†‹ØŠbØ bnòì ìímìóØŠbØóÜ 
@ói

ìaŽî‹Ø üØ 

‹ŽïÜìóè 61 85 26 0 6 0 32 424 3 61 5 493 

@ðäbáŽïÝ 68 97 38 0 3 0 41 821 10 38 19 888 

Ûüè† 43 93 4 1 0 4 9 411 15 17 4 447 
@ðáŽîŠóè@ ñüØ

çbn†ŠíØ 172 92 68 1 9 4 82 1656 28 116 28 1828 
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 بةكسيَ طرياو هة كازكةوتوو وةضتاو كازكسدوو

1656 

28 116 28 

هة ٓةزيٌَي كوزدضتاْ بؤ ( كاكسدوو،وةضتاو، هةكازكةوتوو، بة كسيَ طرياو)هة كةزتي غازةواُيذًازةي ئاًيَسةكاْ 
 2010ضاهَي 

 (25غيَوةي )           

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ( 172( غازةواُي هة كؤي غازةواُيةكاُي ٓةزيٍَ كة دةطاتة )158كة خاوةُي ئاًيَسةكاُّ دةطاتة )( ذًازةي غازةواُيةكاْ 33تيَبيين ئةوة دةكسيَت هة خػتةي )     

بؤ ٓةهَطوزِاُدُي خصًةتةكاُياْ  ئةًةؽ دةبيَتة ٓؤي ئةوةي ثاهَجػيت شياتسي  فةزًاُطةكاُي غازةواُي %( غازةواُيةكاْ ئاًريَةكاُياْ بةؽ دةكات 13.3،) غازةواُي
 %(.86.7اكات بة زِيَرةي )هة ثيَِاو طةغة ثيَداُي خصًةتطوشازي  بؤ ٓاوآلتياْ، هةطةيَ تيَبيين ئةوةدا غازةواُيةكاْ كة ئاًيَسةكاْ بةغياْ ُ

 (33) خػتةي ذًازة

ثامشاوةكاْ بة  ذًازةي غازةواُيةكاْ كة خاوةُي ئاًيَسةكاُّ، ذًازةو زِيَرةي غازةواُيةكاْ ئاًيَسةكاْ بةغياْ دةكةْ و زِادةي ضةُد جازةي كؤكسدُةوةي
 2010ٓةفتةيةكدا بة طويَسةي ثازيَصطا بؤ ضاهَي  ةٓؤي ئاًيَسةكاْ و كابطةكاْ ه

 
 ثازيَصطا

 

ذًازةي 
غازةواُيةكاْ 

كة خاوةُي 
 ئاًيَسْ

ذًازةي 
غازةواُيةكاْ 

كة خاوةُي 
 ئاًيَس ُني

 كؤ

 زِادةي ضةُد جازةي  ذًازةو زِيَرةي غازةواُيةكاْ ئاًيَسةكاْ بةغياْ دةكةْ

كؤكسدُةوةي 
ثامشاوةكاْ بة 

ٓؤي ئاًيَسةكاْ و 
كابطةكاْ ىل 
 ٓةفتةيةكدا 

 

ذًازةي 
غازةواُيةكاْ 
كة ئاًيَسةكاْ 
 بةغياْ دةكات

 %زِيَرة

ذًازةي 
غازةواُيةكاْ 
كة ئاًيَسةكاْ 
 بةغياْ ُاكات

 %زِيَرة

 5.0 88.5 46 11.5 6 61 9 52 ٓةوهيَس

 6.0 86.4 57 13.6 9 68 2 66 ضويٌاُي

 5.0 85.0 34 15.0 6 43 3 40 نؤدٓ

كؤي ٓةزيٌَي 
 5.3 86.7 137 13.3 21 172 14 158 كوزدضتاْ

 
بةهَيَِدةزةكاْ بسدووة بؤ ثيَػلةؽ كسدُي بةؽ ُةكسدُي ئاًيَسةكاْ ثةُاياْ بؤ كؤًجاُياو  ( دا بة34ٓةزوةكو دةزةجناًي زِووثيَوةكة هة خػتةي )  

 بيَتة%( د11.9ئيؼ وكازةكاُياْ ) كؤًجاُياو بةهَيَِدةزةكاْ كسدووة بؤ ٓةهَطوزِاُدُي خصًةت طوشازيةكاْ ، زِيَرةي غازةواُيةكاْ كة طسيَبةضتياْ هةطةيَ
 بيَت. ة( ئاًيَس د471) ذًازةي ئةو ئاًيَساُةي كة بؤياْ دةطةزِيَتةوة
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 (34خػتةي ذًازة )

زِيَرةي ضةدي بؤ غازةواُيةكاْ كة طسيَبةضتياْ هةطةيَ كؤًجاُياو بةهَيَِدةزةكاْ كسدووة بؤ ٓةهَطوزِاُدُي ئيؼ وة ذًازةي ئةو 
كة هة بةزثسضيازيةتي غازةواُيةكاُّ،زِادةي ضةُد جازةي كؤكسدُةوةي ثامشاوةكاْ بة ٓؤي ئاًيَساُةي كة بؤياْ دةطةزِيَتةوة 

 2010ٓةفتةيةكدا بة طويَسةي ثازيَصطا بؤ ضاهَي  ئاًيَسةكاْ و كابطةكاْ هة

 

 ثازيَصطا

 

زِيَرةي ضةدي بؤ 
غازةواُيةكاْ كة 

طسيَبةضتياْ هةطةيَ 
كؤًجاُياو 

 بةهَيَِدةزةكاْ كسدووة

ذًازةي ئاًيَسةكاْ كة 
بؤ كؤًجاُياو 
بةهَيَِدةزةكاْ 

 دةطةزِيَتةوة

 زِادةي ضةُد جازةي كؤكسدُةوةي ثامشاوةكاْ 

 كؤًجاُياو بةهَيَِدةزةكاْ ٓةفتةيةكدا هةطةيَهة 

 

 6 153 18 ٓةوهيَس

 7 102 2 ضويٌاُي

 6 216 16 نؤدٓ

 6 471 11.9 كؤي ٓةزيٌَي كوزدضتاْ
 

 
هة  طؤزِةثاُةكاْ،باشازِةكاْ( ،( ئاًاذة بةزِيَرةي ضةدي بؤ ثاكلسدُةوةي )غةقاًةكاْ ، غؤضتةكا36ْ( و )35داتاكاْ هة ٓةزدووخػتةي )

%( بؤ ثاكلسدُةوةي )غةقاًةكاْ ، غؤضتةكاْ( 85.3ٓةفتةيةكدا هةاليةْ فةزًاُطةكاُي غازةواُي و كؤًجاُياو بةهَيَِدةزةكاْ بةزِيَرةي ضةدي )
ِدةزةكاْ بة %( دةبيَت، هة اليةْ فةزًاُطةكاُي غازةواُي بةبةزاوزد هةطةيَ كؤًجاُياو بةهَي77.1َ%( و باشازِةكاْ )62.8دةبيَت وة طؤزِةثاُةكاْ )

 .%(يةن هة دواي يةكدا بؤ ثاكلسدُةوةي ئةو غويَِاُة97% ، 84.8% ، 100)زِيَرةي
 (35خػتةي ذًازة)

زِادةي ضةُد جازةي ثاكلسدُةوة هة ٓةفتةيةكدا  هةاليةْ فةزًاُطةي غازةواُي ثاكلسدُةوة هة ٓةفتةيةكدا دابةؽ بووُي زِيَرةيي بؤ ثاكلسدُةوةي غاز
 2010ثازيَصطاكاْ بؤ ضاهَي بةطويَسةي ُاوضةو 

 ثازيَصطا

زِادةي ضةُد جازةي ثاكلسدُةوة هة  دابةؽ بووُي زِيَرةيي بؤ ثاكلسدُةوةي غاز
 باشازةكاْ طؤزِةثاُةكاْ غةقاًةكاْ و غؤضتةكاْ ٓةفتةيةكدا

 كؤ ُةخيَس بةهَي كؤ ُةخيَس بةهَي كؤ ُةخيَس بةهَي

غةقاًةك
 اْ

طؤزِةثاُ
 باشازِةكاْ ةكاْ

 ٓةوهيَس

82.0 18.0 100.0 45.9 54.1 100 68.9 31.1 100.0 5 2 6 

 6 3 4 100.0 19.1 80.9 100 47.1 52.9 100.0 7.4 92.6 ضويٌاُي

 5 4 5 100.0 18.6 81.4 100 37.2 62.8 100.0 18.6 81.4 نؤدٓ

كؤي ٓةزيٌَي 
 6 3 5 100.0 22.9 77.1 100 37.2 62.8 100.0 14.7 85.3 كوزدضتاْ
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0.0

50.0

100.0

 باشازِةكاْ طؤزِةثاُةكاْ غةقاَ و غؤضتةكاْ

85.3 

62.8 
77.1 

100.0 
84.8 

97.0 

زِيَرةي ضةدي بؤ ثاكلسدُةوةي ثازيَصطاكاُي ٓةزيٍَ هة اليةْ فةزًاُطةكاُي غازةواُي وكؤًجاُياو 
 2010 بةهَيَِدةزةكاْ بؤ ضاهَي

 كؤًجاُياو بةهَيَِدةزةكاْ فةزًاُطةكاُي غازةواُي

 (36) خػتةي ذًازة

ُاوضةو كؤًجاُياو بةهَيَِدةزةكاْ وة زٍادةي ضةُد جازةي ثازكلسدُةوة هة ٓةفتةيةكدا بة طويَسةي دابةؽ بووُي زٍيَرةيي بؤ ثاكلسدتةوةي غازةكاْ هةاليةْ 
 2010ثازيَصطا بؤ ضاهَي 

 ثازيَصطا

زِادةي ضةُد جازةي ثاكلسدُةوة هة  دابةؽ بووُي زِيَرةيي بؤ ثاكلسدُةوةي غاز
 ٓةفتةيةكدا

 
 باشازةكاْ طؤزِةثاُةكاْ غةقاًةكاْ و غؤضتةكاْ

 غةقاًةكاْ كؤ ُةخيَس بةهَي كؤ ُةخيَس باشازِةكاْ طؤزِةثاُةكاْ غةقاًةكاْ بةهَي

طؤزِةثاُةكا
 باشازِةكاْ ْ

 ٓةوهيَس

100.0 0.0 100.0 54.5 45.5 100.0 90.9 9.1 100.0 6 4 6 

 14 3 7 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 ضويٌاُي

 6 5 7 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 نؤدٓ

كؤي ٓةزيٌَي 
 كوزدضتاْ

100.0 0.0 100.0 84.8 15.2 100.0 97.0 3.0 100.0 7 4 9 

 

 (26)غيَوةي           
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ثامشاوةي جةُطةكاْ هة ُاوةضة  ثامشاوة كةهَةبووةكاْ %(ي غازةواُيةكاْ هة ٓةزيٌَي كوزدضتاْ دووضازي14.5دةكاتةوة) زٍِِووْ ةئةو( 37خػتةي ذًازة ) 
 %(.6.4%( بةدواي ئةواُداُاوضة باشزطاُيةكاْ بة زِيَرةي )7ُيػتةجيَبووةكاْ و بةدواي ئةودا غةقاًة طػتيةكاْ بةزِيَرةي )

 (37) خػتةي ذًازة

 طويَسةي ُاوةضةو ثازيَصطا بؤ ضاهَيثامشاوةي جةُطةكاُبة و ثامشاوة كةهَةبووةكاْكيَػةكاُي ذًازةو زِيَرةي غازةواُيةكاْ كة دووضازي 
2010  

 ثازيَصطا

ُاوضة 
 باخضة طػتيةكاْ دةشطا حلوًيةكاْ ُاوضة باشزطاُيةكاْ ُيػتةجيَبووةكاْ

غةقاًة طػيت 
 يةكاْ

ذًازةي 
 غازةواُي

 زِيَرة
% 

ذًازةي 
 غازةواُي

 زِيَرة
% 

ذًازةي 
 غازةواُي

 زِيَرة
% 

ذًازةي 
 غازةواُي

 زِيَرة
% 

ذًازةي 
 غازةواُي

 زِيَرة
% 

 ٓةوهيَس

14 23 7 11.5 4 6.6 3 4.9 7 11.5 

 0 0 2.9 2 1.5 1 2.9 2 2.9 2 ضويٌاُي

 11.6 5 9.3 4 4.7 2 4.7 2 20.9 9 نؤدٓ

كؤي ٓةزيٌَي 
 7.0 12 5.2 9 4.1 7 6.4 11 14.5 25 ْكوزدضتا

 

 (27غيَوةي )

 
( غويَّ ، وكؤي طػيت 41ثيػاْ دةدات هة ٓةزيٍَ ، غويَِةكاُي كؤكسدُةوةي كاتي ُا ُيصاًي ذًازةياْ دةطاتة)( ُةبووُي ويَطتطةي طؤزِيين ُيصاًي 38خػتةي ذًازة )
( غويَِة بة زِووبةزي 34كة ) هة ضةز ئاضيت عيَساق ٓةزيٍَدةبيَت  هة ثازيَصطاي دٓؤن طةوزةتسيّ ذًازةي كؤكسدُةوةي كاتي ُا ُيصاًي ٓةية  2( 12208َطؤزِةثاُةكاْ )

هة ثازيَصطاي ٓةوهيَسٓيض غويَِيَلي كؤكسدُةوةي كاتي ياْ ويَطتطةي  2( 6900َ( ُاوضة ٓةية بة زِووبةزي )7بةآلَ هة ثازيَصطاي ضويٌَاُي  تةُٔا ) 2(5308َ)
 كؤكسدُةوةي ُيصاًي ُى ية.

 
 
 
 
 

 
 
 

14.5% 

6.4% 

4.1% 

5.2% 

7.0 % 

 ُاوضة ُيػتةجيَووةكاْ

 ُاوضة باشزطاُيةكاْ

 دةشطا حلوًيةكاْ

 باخضة طػيت يةكاْ

 غةقاًة طػتيةكاْ

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0

زِيَرةي ضةدي بؤ غازةواُيةكاْ كة دووضازي ٓةُديَم كيَػةي ثامشاوةكاُي كةهَةكة بوو ثامشاوةي جةُطةكاْ بة  
 2010طويَسةي ُاوضة بؤ ضاهَي 
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 (38) خػتةي ذًازة

ُيصاًي غويَِةكاُي كؤكسدُةوةي كاتي ُا ُيصاًي هة ضِووزي غازةواُي وة ذًازةياْ زِووبةزي طػيت ويَطتطةي طؤزِيين   زِيَرةي ضةدي
 2010ياْ بة طويَسةي ثازيَصطا بؤ ضاهَي 

 ثازيَصطا

زِيَرةي ضةدي 
بؤ بوُي 

ويَطتطةي 
طؤزِيين 
 ُيصاًي

ذًازةي 
ويَطتطةكاُي 

طؤزِيين 
 ُيصاًي

زِووبةزي 
طػيت 

ويَطتطةكاُي 
طؤزِيين 

 (2)َ ُيصاًي

زِيَرةي ضةدي 
بؤ بوُي 
ُاوضةي 

كؤكسدُةوةي 
كاتي و ُا 

 ُيصاًي

ذًازةي 
ُاضةكاُي 

كؤكسدُةوةي 
 كاتي

زِووبةزي 
طػيت بؤ 

ُاوضةكاُي 
كؤكسدُةوةي 

 (2كاتي )َ

 ٓةوهيَس

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 6900 7 10.3 0.0 0.0 0.0 ضويٌاُي

 5308 34 79.1 0.0 0.0 0.0 نؤدٓ

 12208 41 37.0 0.0 0.0 0.0 كوزدضتاْكؤي ٓةزيٌَي 

 
 
 
 

( غويَّ تةُٔا هة ثازيَصطاي ٓةوهيَس ٓةية 8)كة زِةشاًةُدي ذيِطةيي دزاوْ هة ٓةزيٍَ دةطاتة  ي ثامشاوةكاُي غازدُةوةغويَِة( ذًازةي 40(و)39خػتةي )
( غويَّ هة ٓةزيٍَ وة بة 167( غويَِة هة ثازيَصطاي ٓةوهيَس هة كؤي )54)بةآلَ غويَِةكاُي غازدُةوة كة زِةشاًةُدي ذيِطةيياْ هةضةز دزاوةو هةضةز ُةدزواة 

 ( دؤمن.766( دؤمن هة كؤي ٓةًووي زِووبةزةكاْ كة دةطاتة ) 38( بة زِووبةزي )14.81زِيرةي )
 

 (39) خػتةي ذًازة

و هةضةز ُةدزاوة و زِيَرةي ضةديياْ زِووبةزياْ بة طويَسةي اوةذًازةي غويَِةكاُي غازدُةوةي تةُدزوضيت كة زِةشاًةُدي ذيِطةياْ هةضةز دز
  2010ثازيَصطا بؤ ضاهَي 

 

ذًازةي غويَِةكاُي 
غازدُةوةي 

تةُدزوضيت كة 
زِةشاًةُدي ذيِطةياْ 
هةضةز دزواةو هةضةز 

 ُةدزاوة

ذًازةي غويَِةكاُي كة زِةشاًةُدي 
 ذيِطةياْ هةضةز دزاوة

ذًازةي غويَِةكاُي كة زِةشاًةُدي 
 يِطةياْ هةضةز ُة دزاوةذ

 منؤ/ د زِووبةز زِيرة ذًازة منؤ/ د زِووبةز زِيرة ذًازة ثازيَصطا

 ٓةوهيَس

54 8 14.8 38.0 46 85.2 276 

 334 100.0 62 0.0 0.0 0 62 ضويٌاُي

 156 100.0 51 0.0 0.0 0 51 نؤدٓ

 كؤي ٓةزيٌَي كوزدضتاْ

 167 8 4.8 38.0 159 95.2 766 
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 (40ذًازة )خػتةي 
 

وي ذيَس شةوي هة  ئاضيت زِووي شةوي هة ذًازةي غويَِةكاُي غازدُةوةي ثامشاوةكاْ بؤ بسِيازداُي غازةواُي وة زِادةي قوآلي ئا
 2010غويَِةكة بة طويَسةي ثازيَصطا بؤ ضاهَي 

 

ذًازةي 
غويَِةكاُي 
غازدُةوة كة 
زِةشاًةُدي 

ذيِطةياْ هةضةز 
 دزاوة

از داُي بِةزِةتي غويَِةكاُياْ بؤ بسِي
 بؤ غازةواُيةكاْ

تيَلسِاي قوالَيي ئاوي ذيَس 
شةوي هة ئاضيت زِووي شةوي 

 ثازيَصطا (2)َ
هة ُاوةوةي 

 بسِيازداْ
 دةزةوي بسِيازداْ

 ٓةوهيَس
8  1  7  141  

 (-)  0  0  0 ضويٌاُي

 (-)  0  0  0 نؤدٓ

 كؤي ٓةزيٌَي كوزدضتاْ

 
8  1  7  141  

 

 

 
 (28غيَوةي )      

 
 

  
%( دةكةوُة شةوي كساوة 25غويَِة هة ثازيَصطاي ٓةوهيَسو هةضةز ئاضيت ٓةزيٍَ كة ) (8ذيِطةياْ هةضةز دزاوة )تيَبيين/ غويَِةكاُي غازدُةوة كة زِةشاًةُدي     

 (41%( هة ُصًايي ضسوغتني )دؤهَةكاْ( ٓةزوةكو هة خػتةي )75)
 
 
 
 
 
 
 

167 

8 

159 

 2010هة ٓةزيٍَ بؤ ضاهَي  ذًازةي ُاوضةكاُي غازدُةوةي تةُدزوضيت كة زِةشاًةُدي ذيِطةي هةضةز وةزطرياوة و وةزُةطرياوة 

ذًازةي ُاوضةكاُي غازدُةوةي    
تةُدزوضيت كة زِةشاًةُدي ذيِطةي  

 هةضةز وةزطرياوة و وةزُةطرياوة

ذًازةي ُاوضةكاُي كةزِةشاًةُدي  
 ذيِطةياْ هةضةز وةزطرياوة

ذًازةي ُاوضةكاُي كةزِةشاًةُدي  
 ذيِطةي هةضةز وةزُةطرياوة
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 (41) ذًازة خػتةي

  2010 غويَِةكاُي غازدُةوة كة زِةشاًةُدي ذيِطةياْ هةضةز دزاوة وة دابةؽ بووُي زِيَرةيي بؤ جؤزةكاُياْ بة طويَسةي ثازيَصطا بؤ ضاهَي

 
ذًازةي 

غويَِةكاُي 
غازدُةوة كة 
زِةشاًةُدي 

ذيِطةياْ هةضةز 
 دزاوة

بووُي زِيَرةيي بؤ غويَِةكاُي غازدُةوة كة زِةشاًةُدي ذيِطةياْ هةضةز دزاوة وة دابةؽ 
 جؤزةكاُياْ

 ثازيَصطا

ُاوضةي 
تةُدزوضيت 

 )ُيصاًي(

 شةوي كساوة
ًرتوكة ُصًايي 

 (كاُةكاْ)

ُصًايي 
ضسوغتني 
 )دؤهَةكاْ(

ٓي 
 ٓةهَلةُدْ/تس

غةق كسدْ 
 غازدُةوةي

 ثامشاوةكاْ

 ٓةوهيَس

8 0 25 0 75 0 

 0 0 0 0 0 0 ضويٌاُي

 0 0 0 0 0 0 نؤدٓ

 0 75 0 25 0 8 كؤي ٓةزيٌَي كوزدضتاْ

 (42خػتةي ذًازة )
 ُةدزاوة. شاًةُدي ذيِطةياْ هةضةز ةوة  زِيَرةي ضةدي بؤ جؤزي غازدُةوةكاْ كة زِذًازةي ُاوضةكاُي غازدُةوةي ثامشاوة  كة زِةشاًةُدي ذيِطةي هةضةز ُةدزواة        

 ثازيَصطا
ذًازةي ُاوضةكاُي 

غازدُةوةي ثامشاوة  
كة زِةشاًةُدي 

هةضةز ذيِطةي 
  ُةدزواة

غازدُةوةي  دابةؽ بووُي زِيَرةيي بؤ جؤزي غويَِةكاُي
 ثامشاوةكاْ

  
شةوي 
 كساوة

ًرتوكة ُصًايي 
 (كاُةكاْ)

ُصًايي 
ضسوغتني 
 )دؤهَةكاْ(

 ٓي تس

 0.0 67.4 15.2 17.4 46  ٓةوهيَس

 0.0 48.4 12.9 38.7 62 ضويٌَاُي

 0.0 70.6 17.6 11.8 51 نؤدٓ

كؤي ٓةزيٌَي 
 0.0 62.1 15.2 22.6 159 كوزدضتاْ

 (29غيَوةي )

 

 (دؤهَةكاْ)ُصًايي ضسوغيت (كاُةكاْ)ُصًايي ًةتسوكة شةوي كساوة

22.6 15.2 

62.1 

 2010دابةؽ بووُي زِيَرةيي بؤ جؤزي ُاوضةكاُي غازدُةوةي ثامشاوةكاْ كة زِةشاًةُدي ذيِطةيي هةضةز ُةدزاوة هة ٓةزيٍَ بؤ ضاهَي 



47 
 

بؤ زِيَطاكاُي ًاًةهَة هةطةيَ ثامشاوةكاْ هة ٓةزيٍَ دةزدةكةويَت بةزشتسيّ زِيَرة بؤ زشطاز بووْ ( زِيَرةي ضةدي 43هة خػتةي ) دةزةجناًي زِووثيَوةكةهة       
%( زِةشاًةُدي ذيِطةياْ هةضةز 5.4%( بةزاًبةز )73.1هة زِيَطاي غازدُةوةية هة غويَِةكاْ كة زِةشاًةُدي ذيِطةياْ هةضةز ُةدزاوة كة ) هة ثامشاوةكاْ

ْ كاتدا %( هة دواي يةن ، هة ٓةًا58.3%( و)  30.3)دزاوة ، زِيَرةي ضةدي بؤ زشطاز بووْ هة ثامشاوةكاْ هةزِيَطاي فسِيَداْ هة طؤزِةثاُةكاْ وضوتاْ 
 ياْ طؤزِيين بؤ ثةيّ ياْ طؤزِيين بؤ ووشة هة ضازةضةزي ثامشاوةكاْ و زشطاز بووْ هيَياْ بة ٓيض غيَوةيةن ُية. زِيَطاكاُي ضةزهةُويَ بةكاز ٓيَِاُةوة

 
 

 (30غيَوةي )

        
 

كيَػةكاُي كة كةزتي غازةواُي هة كؤكسدُةوةي ثامشاوةكاْ دووضازي دةبيَتةوة كة ئةًةؽ دةبيَتة  ( زِيَرةي ضةدي بؤ طسُطرتي31ّو غيَوةي ) (44ٓةزوةكو هة خػتةي )
%( هة دواي 83.1رةي )ٓؤي دابةشيين ثيَػلةؽ كسدُي خصًةتطوشازيةكاُي غازةواُي هة كؤكسدُةوةي ثامشاوةكاْ كة الواشي ٓؤغيازي ذيِطةيي الي ٓاوآلتياْ بة زِيَ

 %( هة ثاغاْ كةًي كسيَلازاْ و كسيَياْ .81.7ابطة... ٓتد( بةزِيَرةي )ئةو كةًي ئاًيَسةكاْ )ك
 
 
 
 
 

غازدُةوة هة  
غويَِيَم كة 

زِةشاًةُدي ذيِطةي  
 هةضةز دزاوة

غازدُةوة هة  
غويَِيَم كة 

زِةشاًةُدي ذيِطةي  
 هةضةز ُةدزاوة

فسِيَداْ هةطؤزِةثاُي  
 ضؤي

 ٓي تس ضوتاْ

5.4 

73.1 

30.3 

58.3 

1.1 

 2010زِيَرةي ضةدي زِيَطاكاُي ًاًةهَةكسدْ هةطةيَ ثامشاوةكاْ هة ٓةزيٍَ بؤ ضاهَي 

 (43خػتةي ذًازة )

 2010زِيَرةي ضةدي بؤ زِيَطاكاُي ًاًةهَة هةطةيَ ثامشاوةكاْ بة طويَسةي ثازيَصطا بؤ ضاهَي 

 ثازيَصطا

غازدُةوة هة غويَِيَم 
كة زِةشاًةُدي 

 ذيِطةي هةضةز دزاوة

غازدُةوة هة 
غويَِيَم كة 
زِةشاًةُدي 

ذيِطةي هةضةز 
 ُةدزاوة

فسِيَداْ 
هةطؤزِةثاُ

 ي ضؤي

ضةزهةُويَ 
بةكاز 

 ٓيَِاُةوة

 ضوتاْ
طؤزِيين 
 بؤ ثةيّ

طؤزِي
ُي بؤ 
 ووشة

فسؤغتين بؤ 
بةهَيَِدةزةك

 اْ

 ٓي تس

 3.3 0.0 0.0 0 65.6 0.0 9.8 52.5 15 ٓةوهيَس

 0.0 0.0 0.0 0 44.1 0.0 60.3 80.9 2 ضويٌَاُي

 0.0 0.0 0.0 0 65.1 0.0 20.9 86.0 0 نؤدٓ

 كؤي ٓةزيٌَي
 1.1 0.0 0.0 0 58.3 0.0 30.3 73.1 5 كوزدضتاْ
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81.7 

5.6 

27.5 31.1 

60.0 

81.0 80.4 
74.3 

83.1 

5.2 

 هة ٓةزيٍَ 2010خصًةتطوشازي غازةواُي دووضازي دةبيَتةوة بؤ ضاهي كةزتي زِيَرةي ضةدي بؤ طسُطرتيّ ئةو كيَػاُةي 

 

 

 (44خػتةي ذًازة )

بؤ طسُطرتيّ كيَػةكاُي كة كةزتي غازةواُي هة كؤكسدُةوةي ثامشاوةكاْ دووضازي دةبيَتةوة بة طويَسةي زِيَرةي ضةدي 
 2010ثازيَصطا بؤ ضاهَي 

 ثازيَصطا

كةًي 
ئاًيَسةكاْ 
 )كابطة...

 ٓتد(

دابني 
ُةكسدُ

ي 
ئاًيَسة

 كاْ

كةًي 
ضاكسدُةوة

ي 
ئاًيَسةكاْ 

وبة دوا 
داُةضوُيا

ْ 

كةًي 
ي زكاد

 بةزدةضت 

كةًي 
دةزًاهَةي 

 دازايي

كةًي 
كسيَلاز

 اْ

كةًي 
كسيَي 

 كسيَلازاْ

كةًي دابني كسدُي 
ثيَويطتيةكاُي  

تايبةت بؤ 
كؤكسدُةوةي 
 ثامشاوةكاْ

الواشي 
ٓؤغيازي 
 ذيِطةيي

كيَػةكاُي 
 تس

 1.6 88.5 59.0 91.8 75.4 72.1 45.9 49.2 13.1 80.3 ٓةوهيَس

 11.8 63.2 82.4 75.0 83.8 38.2 14.7 14.7 1.5 88.2 ضويٌَاُي

 2.3 97.7 81.4 74.4 83.7 69.8 32.6 18.6 2.3 76.7 نؤدٓ

كؤي 
 ٓةزيٌَي

 5.2 83.1 74.3 80.4 81.0 60.0 31.1 27.5 5.6 81.7 كوزدضتاْ

    
 (31غيَوةي )      
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%( وة ذًازةي بةزُاًة 4.9( ئاًاذة بة زِيَرةي ضةدي بؤ جيَبةجيَلسدُي بةزُاًةي ٓؤغيازكسدُةوةي ذيِطةيي هة ٓةزيٍَ دةطاتة )45دةزةجناًي خػتةي ) 
 %( بةآلَ 1.5)%( بة دواي ئةودا ضويٌَاُي بةزِيَرةي 13.1بة زِيَرةي )كة ثازيَصطاي ٓةوهيَس طةوزةتسيّ زِيَرةي داطري كسدووة( بةزُاًة 20جيَبةجيَلساوةكاْ دةطاتة )

 (45) خػتةي ذًازة
زِيَرةي ضةدي بؤ جيَبةجيَلسدُي بةزُاًةي ٓؤغيازكسدُةوةي ذيِطةيي هة زِيَطاي غازةواُي بؤ كادزةكاُي غازةواُي هة ًاوةي 

دةبووْ وة زِيَرةي ضةدي بؤ ضاهي زِابسدووبؤ زِووثيَوةكة وة ذًازةي ئةو كةضاُةي كة ئاًادةي بةزُاًة جيَبةجيَلساوةكاْ 
 2010ٓةبووُي ضود هة ًاوةي ئاًادة كسدُي بةزُاًةي ٓؤغيازكسدُةوةي ذيتطةيي بةطويَسةي ثازيَصطا بؤ ضاهَي 

 

 ثازيَصطا

زِيَرةي ضةدي بؤ 
جيَبةجيَلسدُي 

بةزُاًةي 
ٓؤغيازكسدُةوةي 

 ذيِطةيي

ذًازةي بةزُاًة 
 جيَبةجيَ كساوةكاْ

ذًازةي ئةو كةضاُةي 
 كة ئاًادةي بةزُاًة 

جيَبةجيَلساوةكاْ 
 دةبووْ

زِيَرةي ضةدي بؤ 
ٓةبووُي ضود هة 

ًاوةي ئاًادة كسدُي 
 بةزُاًةي 

ٓؤغيازكسدُةوةي 
 ذيتطةيي

 100.0 4500 18 13.1 ٓةوهيَس

 100.0 145 2 1.5 ضويٌَاُي

 0.0 0 0 0.0 نؤدٓ

 66.7 4645 20 4.9 كوزدضتاْ كؤي ٓةزيٌَي

 
 (46 ) خػتةي ذًازة

 2010 ذًازةي كازًةُداْ هة كةزتي غازةواُي بة طويَسةي ُاوُيػاُي كاز و ثازيَصطا بؤ ضاهَي

 ثازيَصطا

 غوفيَس كسيَلازي ُاثطجؤزِ كازطيَسي

 طسيَبةضت ٓةًيػةيي
كسيَي 
 زِؤذاُة

 طسيَبةضت ٓةًيػةيي كؤ
كسيَي 
 زِؤذاُة

 طسيَبةضت ٓةًيػةيي كؤ
كسيَي 
 زِؤذاُة

 كؤ

 536 0 172 364 1951 15 1047 889 1380 0 265 1115 سٓةوهيَ

 975 0 263 712 5107 0 2309 2798 1234 0 126 1108 ضويٌاُي

 574 35 144 395 1697 96 904 697 736 6 108 622 نؤدٓ

كؤي ٓةزيٌَي 
 كوزدضتاْ

 

2845 499 6 3350 4384 4260 111 8755 1471 579 35 2085 
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 (46ثاغلؤي خػتةي ذًازة)

 2010 ذًازةي كازًةُداْ هة كةزتي غازةواُي بة طويَسةي ُاوُيػاُي كاز و ثازيَصطا بؤ ضاهَي

 ثازيَصطا

 ٓوُةزي ضاوديَسي كاز ئةُداشياز

 طسيَبةضت ٓةًيػةيي
كسيَي 
 زِؤذاُة

 طسيَبةضت ٓةًيػةيي كؤ
كسيَي 
 زِؤذاُة

 طسيَبةضت ٓةًيػةيي كؤ
كسيَي 
 زِؤذاُة

 كؤ

 ٓةوهيَس

377.0 7.0 0.0 384.0 238.0 142.0 0.0 380.0 485.0 29.0 0.0 514.0 

 934.0 0.0 59.0 875.0 464.0 0.0 23.0 441.0 359.0 0.0 23.0 336.0 ضويٌاُي

 342.0 25.0 57.0 260.0 228.0 12.0 71.0 145.0 275.0 4.0 29.0 242.0 نؤدٓ

كؤي ٓةزيٌَي 
 كوزدضتاْ

955.0 59.0 4.0 1018.0 824.0 236.0 12.0 1072.0 1620.0 145.0 25.0 1790.0 

 

 

 (46ثاغلؤي خػتةي ذًازة)

 2010 ذًازةي كازًةُداْ هة كةزتي غازةواُي بة طويَسةي ُاوُيػاُي كاز و ثازيَصطا بؤ ضاهَي

 ثازيَصطا

 كؤ ٓي تس

 طسيَبةضت ٓةًيػةيي
كسيَي 
 زِؤذاُة

 طسيَبةضت ٓةًيػةيي كؤ
كسيَي 
 زِؤذاُة

 كؤ

 5295.0 15.0 1714.0 3566.0 150.0 0.0 52.0 98.0 ٓةوهيَس

 9158.0 0.0 2834.0 6324.0 85.0 0.0 31.0 54.0 ضويٌاُي

 3852.0 178.0 1313.0 2361.0 0.0 0.0 0.0 0.0 نؤدٓ

 كؤي ٓةزيٌَي كوزدضتاْ

 152.0 83.0 0.0 235.0 12251.0 5861.0 193.0 18305.0 

 

       
 (32غيَوةي )                  

 
 

  

 
 

  (33غيَوةي )      

0.0

5000.0

10000.0

15000.0

20000.0

 كــــؤ كسيَي زِؤذاُة طسيَبةضت ٓةًيػةيي

12251.0 

5861.0 

193.0 

18305.0 

 2010بؤ ضاهَي  كوزدضتآْةزيٌَي هة ذًازة ي كازًةُداْ هة كةزتي غازةواُي بة طويَسةي ُاوُيػاُي كاز 
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 ضةًةكاْثيَِاضةو 

 دٓؤن ضويٌَاُي ٓةوهيَس

3566.0 

6324.0 

2361.0 
1714.0 

2834.0 

1313.0 
15.0 0.0 178.0 

5295.0 

9158.0 

3852.0 

   2010 ذًازةي كازًةُداْ هة كةزتي غازةواُي بة طويَسةي ُاوُيػاُي كاز و ثازيَصطا بؤ ضاهَي

 كــــؤ كسيَي زِؤذاُة طسيَبةضت ٓةًيػةيي
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ٓةُديَم ثيَِاضةو شازاوةي كة هة وةشازةتي غازةواُي ٓاتووْ  ًتٌاُة هةضةزئةجناَ دزا بة  2010زِووثيَوي ذيِطة بؤ كةزتي خصًةتطوشازي غازةواُي هة عيَساق بؤ ضاهَي 

 وة بةزُاًةي ُةتةوة يةكطستووةكاْ بؤ ذيِطة (UNEP) ٓةُديَم ثيَِاضةو شازاوةي ُيَو دةوهَةتي بة زِةضاوكسدُي بازودؤخي تايبةت بة كؤًةهَطاي وة 

(UNSD)ووْ هة زِووثيَوةكة.ي عيَساق وةكو ئةوثيَِاضةو شازاواُةي كة هة خوازةوة بةكازٓات 

 كةزتي ئاو:

ئةو داُيػتواُاُة دةطسيَتةو كة ئاوي غياوي خوازدُةوةياْ ثيَدةطات هة كةزتي ئاو بؤ داُيػتواُي خصًةت ثيَطةيػتوو بة تؤزِةكاُي ئاوي غياو بؤ خوازدُةوة:

 ا بةزثسضة هة ئاًادةكسدُيتؤزِةكاُي دابةؽ كسدُي ئاوي بةزٓةَ ٓاتوو هة بةزِيَوةبةزايةتي يةكاُي ئاوي كة ئةوتةُٔ

 ئةو داُيػتواُةْ كة دةكةوُة ذووز ضِووزي غازةواُي . :داُيػتواُي غازُػني

 ئةو داُيػتواُةْ كة دةكةوُة دةزةوةي ضِوزي غازةواُي :داُيػتواُي طوُد ُػني

كسدُي ئاو بة ٓؤي ضةزثيَضي كسدُي داُيػتواْ هةضةز تؤزِةكاْ ياْ غلاُي بؤزِيةكاُي ئاوي بة فريِؤضوو:بسِي ئةو ئاوةية كة بةفريِؤ دةضيَت هة ًاوةي طواضتِةوة بة تؤزِةكاُي دابةؽ 
 طواضتِةوةي ئاو.

 بسِي ئاوي غياو بؤ خوازدُةوة كة ئةبيَت دابني بلسيَت بؤ تةواو كسدُي ثيَويطتيةكاُي داُيػتوواْ. بسِي ئاوي ثيَويطيت غياو بؤ خوازدُةوة بة ُصيللساوةيي:

وي ثاالَوتّ ةهَيَم ويَطتطةي بة يةن بةضرتاوْ ٓةهَدةضنت بة زِاكيَػاُي ئاو هةضةزضاوة جياواشةكاْ )زِووباز،دةزياضة،بري،...( بة كؤًةهَيَم ٓةُطاكؤً ثسِؤذةي ئاوي:
 وثاكلسدُةوةدا دةزِؤْ هة ثاغاْ ٓةهَليَػاُي ئاوةكة بؤ غازة طةوزةكاْ. 

ئاو هة طوُدو ُاحيةكاْ  كؤًةهَطةي ئاوي:ضةُد يةكةيةكي ثاآلوتين قةبازة بضوكّ بة ٓةًاْ ٓةُطاوةكاُي ثسِؤذةي ئاويدا دةزِؤْ، تواُاي كةًرتة هة هة ثسِؤذةكاُي

 بة كازديَت.  

 ويَطتطةي بةزٓةَ ٓيَِاُي ئاوي غياو بؤ خوازدُةوةْ هةضةز بريةكاْ دادةُسيَّ  ويَطتطةكاُي بري:

 ( ًةتس ياْ شياتس دةبيَت هة ذيَس زِووي شةوي .10بسيتية هة ئاوي ذيَس شةوي كة قوهَيةكةي ) : بريةكاْ ئاوي

 ئةو ويَطتطاُةْ بؤ ثاكلسدُةوةي ئاو كة بةووشةي خؤز كازدةكات بةبيَ شيادكسدُي غةب و كوؤز ويَطتطةي كازكسدوو بة ووشةي خؤز:

ز بِضيِةي دا بسِيازداُي ثسِؤذة ياْ كؤًةهَطاي ئاوي ياْ ويَطتطةي بري ياْ ويَطتطةي غرييّ كسدُي ئاو ياْ ويَطتطةي ئةو وشةية كةهةضةشةي بسِيازداْ )ديصايين(:وو

 /زِؤذ(3/كاترًيَس( ياْ )3َكازكسدوو بةووشةي خؤز دادةُسي، يةكةي ثيَواُةيةكةي )َ

ئةو ووشةيةية كة دةتواُني بةزٓةًي بيَِني هة ثسِؤذة ياْ كؤًةهَطاي ئاوي غرييّ كسدُي ئاو ياْ ويَطتطةي كازكسدوو بةووشةي خؤز ،  :(طاقة املتاحة)ووشةي دةضتٔاتوو

 /زِؤذ(.3/كاترًيَس( ياْ )3َيةكةي ثيَواُةيةكةي )َ

كازكسدووبةووشةي خؤز، يةكةي  اي ئاوي غرييّ كسدُي ئاو ياْ ويَطتطةيكة ئيَطتا بةزٓةمماُةٓيَِاوة هة ثسِؤذة ياْ كؤًةهَطووشةي زِاضيت بة كسداز: ئةو ووشةيةية  

 /زِؤذ(.3/كاترًيَس( ياْ )3َثيَواُةكةي )َ

وة ئةو ئاوةي ئاًادةية بؤ خوازدُةوة ياْ بؤ ئةو ثػلِيِاُةْ كة تايبةتّ بة بوُةوةزي شيِدووي ُةخؤغي وة ئةو ثػلِيِة هةضةز ئاوي خاوو  : ثػلِيين بايؤهؤجي

 ًاهَي بةكازديَـت . ًةبةضيت

 ثػلِيين بايؤهؤجي: تايبةمتةُدي فيصياويّ بؤ ئاو كة زِةُط و هيَوي خوازدْ،بؤْ  دةطسيَتةوة ثػلِيين فيصيايي:

 دةطسيَتةوة ثػلِيين كيٌيايي: بسِي ضسَي ًاددةي ئةُداًي و ُائةُداًي هة ئاوي خاو وخوازدُةوة
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   ٌيايية هةبةز طسُطيةكةي جيا دةكسيَتةوةثػلِيين كوؤز هة ثػلِيِةكاُي كي ز :ؤكوثػلِيين 

 :كةزتي ئاوةزِؤ

ي ياْ ٓةًوو دزيَركساوةكاْ و ئاًادةكازيةكاُي بةكاز ٓاتوو بؤ كؤكسدُةوةو طواضتِةوةو طةياُدُي ثاغةزؤكاُي ئاوةزِؤية بؤ ُاوضةكاُي ضازةضةز.: تؤزِةكاُي ئاوةزِؤ

 زِاكيَػاْ و ًةُٔؤيَ و دةزضةي ٓةواو ٓي تس دةطسيَتةوةفسِيَداْ بؤزِيةكاْ و حةوشي كؤكسدُةوةو ويَطتطةي 

 ئةو تؤزِاُةي ئاوةزِؤْ كة كؤكسدُةوةو طواضتِةوةو فسِيَداُي ئاوي بازاْ هةغةقاًةكاْ و هة ضةز زِووي ًاهَةكاْ. تؤزِةكاُي ئاوي بازاْ:

 ُي ئاوي بازاْ و ئاوي ئاوةزِؤ ٓاوبةغّتؤزِةكاُي ئاوي ٓاوبةؽ: ئةو تؤزِاُةي ئاوةزِؤْ كة كؤكسدُةوةو طواضتِةوةو فسِيَدا

دادةُسيَّ بة ًةبةضيت غي بووُةوةي ًاددةي ئةُداًي  و جياكسدُةوةي ثامشاوة زِةقةكاْ  هة ُاوضةي ديازي كساو : ئةو داًةشزاواُةْويَطتطةي ضازةضةزي ُاوةُدي .

 .وةبيَتةووبازة بةكازدهة ئاوي ئاوةزِؤ بؤ ئةوةي بتواُسيَت فسىَ بدزيَت بة بىَ ئةوةي شةزةز بة تةُدزوضيت بطةيةُيَت ياْ 

ثاغةزِؤ  ياْ ٓةز زِيَرطةيةن بؤ فسِيَداُي ئاوي بازاْ ياْ ئاوي ئاوةزِؤي ضازةضةزكساو و ضازةضةز ُةكساو بؤ دةزثةزِيّ هة ئاوي شيَساب و : اليةُي فسِيَداْ )فسِيَداْ(

 دةزياضة ياْ بة كازٓيَِاُي زِاضتةوخؤ ياْ بةٓةز زِيَطةيةكي تس

دُي ئاوي فسِيَداُي تةُدزوضتة هة دواي ضازةضةزكسدُي بة زِيَطةيةكي دزوضت بة ٓةًاْ ئةو ئاوةية هة دةزةوةي ويَطتطةي ضازةضةزكس ئاوي ئاوةزِؤي ضازةضةزكساو:

 ثيَوةزةكاْ بؤ ئاوي فسِيَداُي تةُدزوضيت ضازةضةزكساو  بة طويَسةي ًةبةضت هة بةكازٓيَِاُي ياْ زِشطاز بووْ هيَي 

ئاوةزِؤيي كؤًةهَطاكاُي ُيػتةجيَبووُي بضون وة ثامشاوة غوةكاُي ضاالكي  ئاويبسيتية هة يةكةي بضون كة داُساوة بؤ ضازةضةزي  :يةكةي ضازةضةزي بضون

 تةُدزوضيت و ثيػةضاشي ثيظ بوو

 بسيتية هة ٓةًوو ضاالكي ثيػةضاشي و تةُدزوضيت و كػتوكاهَي كة ثامشاوة ثيطة شةزةز طةيةُةكاْ بة ذيِطةو ًسؤظ بةزٓةَ ديَِيَت . ضاالكي ثيظ بووْ:

بؤ  بسيتية هة ٓةًوو ويَطتطةكاُي بةكازٓاتوو بؤ يازيدةداُي ثاهَداُي ئاوي بازاْ بؤ ضةزضاوة ئاويةكةي و ئاوي ئاوةزِؤ ةكاُي تسوًجا(:)ويَطتط حمطات الضخ  .

 .دةطسيَتةوة)حمطات الغاطسة(  ويَطتطةي ضازةضةزي ُاوةُدي ٓةًوو ويَطتطةكاُي ثاهَداْ و و بةزشكسدُةوةو ويَطتطة ذيَس ئاوةكاْ

بسيتية هة كؤًةهَيَم كؤطا هة ذيَس شةوي كة ٓةهَدةضتيَت بة كؤكسدُةوةي  ئاوي ئاوةزِؤ بؤ يةكة ُيػتةجيَبووةكاْ كة  :ضازةضةزي ضةزبةخؤ )ضبتم تِم(ةًي ضيطت

 خصًةتي تؤزِةكاُي ئاوةزِؤياْ ثيَِةطةيػتووة بة ًةبةضيت طواضتِةوةياْ بؤ ويَطتطةي ضازةضةزي ياْ ضةزضوةكاُي تس .

 :وشازي غازةواُي كةزتي خصًةتط

زي ئةو ثامشاواُةْ كة ًاددةي ذةٓساوياْ تيَداية ياْ ضسِياْ بةزشة و هةو ًاداُةْ تواُاي  ضوتاْ و تةقيِةوةو كازهيَلياْ ٓةية كة كازيطة :ثامشاوة تسضِاكةكاْ .

 هةضةز تةُدزوضيت ًسؤظ ياْ ئاذةي ياْ زِووةن ياْ ذيِطة دةبيَت.

 تي ئيَطتاداابؤ ثيَػلةؽ كسدُي خصًةتطوشازي غازةواُي  هة ك ئةو ئاًيَساُةْ بةكازديَّ ئاًيَسة كازكسدووةكاْ:

 ئةو ئاًيَساُةْ كة دةغيَّ بؤ كاز بةآلَ هة كاتي ئيَطتادا بة كازديَّ هة ثيَػلةؽ كسدُي خصًةتطوشازي غازةواُي ئاًيَسة وةضتاوةكاْ:

 ئيَطتادا بةكازُايةْ هة ثيَػلةؽ كسدُي خصًةتطوشازي غازةواُي بة ٓؤي بووُي  كيَػة هة ئاًيَسةكاْ ئةو ئاًيَساُةْ كة هةكاتي  ئاًيَسة هةكازكةوتووةكاْ:

 ئةو ئاًيَساُةْ كة غازةواُي بة كسيَياْ دةدات بؤ جيَ بةجيَلسدُي زِاضتةوخؤ ئاًيَسة بة كسيَطرياوةكاْ : .
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كة تيَيدا ثامشاوة كةهَةكة بووةكاْ كيَؼ دةكات دةياخناتة ثايَ بسيتية هةو غويَِة ُيَوةُدياُةي كؤ كسدُةوةي ثامشاوة زِةقةكاْ  ويَطتطةكاُي طؤزِيين ُيصاًي :

 دزوضيت .دُةوةي تةُيةن بة ٓؤي كابطةوة بؤ ئةوةي هة طويَصةزةوة)ُاقالت(ي قةبازة طةوزة  كةتايبةتة بؤ ئةو ًةبةضتة بؤ ئةوةي بطواشزيَتةوة بؤ غويَين غاز

: غويَين كؤكسدُةوةي كاتني و طؤزِةثاُي كساوةْ ،ثامشاوةكاُي بة غيَوةي كاتي تيَدا فسِيَدةدزيَّ و بة ًةبةضيت كؤكسدُةوةياْ ثاغاْ ويَطتطةي طؤزِيين ُا ُيصاًي .

 طواضتِةوةياْ بؤ ُاوضةكاُي غازدُةوةي تةُدزوضيت ٓةزدةَ ُا ُيصاًيية .

ئةو ُاوضاُةْ شةوي بىَ كةهَلياْ بؤ دابني كساوة هة ٓةزشاُرتيّ و طوجناو تسيّ زِيَطاي  اْ كة زِةشاًةُدي ذيِطةياْ وةزطستووة :ُاوضةكاُي غازدُةوةي ثامشاوةك

ن بة خؤيَ ةًوو خاُةيةفسِيَداُي ثامشاوة زِةقةكاُّ   هة جئاُدا شؤز باوْ، ُاوضةكاُي غازدُةوة دابةؽ دةبّ بؤ ضةُد خاُةيةن بؤ كؤكسدُةوةي ثامشاوةكاْ ، ٓ

 دادةثؤغسيَت ثاؽ ثسِكسدُةوةياْ بة ثامشاوةكاْ 

طؤزِةثاُي كساوةْ ياْ ُصًايني كة ثامشاوةكاْ بة غيَوةيةكي ُا ُيصاًي و كؤُرتِؤي  ُاوضةكاُي غازدُةوةي ثامشاوةكاْ كة زِةشاًةُدي ذيِطةياْ وةزُةطستووة:

 ُةكساوة كة ضيطتةًيَلي ذيِطةيي تيَدا ُية .

ئةو بةزُاًاُةْ هة اليةْ زِيَلدساوةكاُي ُيَو دةوهَةتي ياْ اليةُي زِةمسي كة ثةيوةُدياْ بة ٓؤغيازكسدُةوةي ذيِطةيي و  :بةزُاًةي ٓؤغيازكسدُةوةي ذيِطة

زيطةزياْ هةضةز ذيِطة و كؤًةهَطا.اتةُدزوضيت ٓةية هة ًةتسضيةكاُي ثامشاوة و ك




