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سەرچاوەى  ، شێوازەکانی خەماڵندنی و يىناوخۆبەرهەمی كۆى بەشی یەکەم: 
 :  (داتاکان )كان زانيارييە

 پێشەکی:  
مۆد بهکارهێنانی  و  ئابووری  شیکردنهوەی  ئامرازەکانی  رووی  له  زانست  ڵه  ێ پێشکهوتنی 

پالندانانی    بووە ئابوورییهکان   شێوازەکانی  پێشخستنی  و  يى  وهته نه هۆی  گهشهپێدان  بۆ 
  پێويستىئهمهش  .  به واتا فراوانهکهیيى  وه تهنه پێویستی زیاتر به وێنهیهکی تهواوی ئابووری  

ئامانج و مهبهستانه    بهم  که خزمهت  يه ههژماری ئابووریئامارەکان و  ر و  نيشانده ئامادەکردنی  به  
ئهوان  ودەکات   پێشکهوتنی  به  پێشدەکهوێت  ئابووری  .  ههمیشه  ههژماری  گرنگی  لێرەوە 

بريتيه  دەرکهوتيى  وه تهنه کهرته    یههژمارکردن    ,  کااڵى  جوڵه  ههژمارکردنی  له  و 
و خهماڵندنی سامانی    نهختی ههڵڕژانی    ,بهرههم  –ركاربه ى به ئابووری و خشته  جۆراوجۆرەکانی

  پرەنسیپی گشتگیریی و دابهشكردنی داهات لهسهر ئاستی چین و توێژەکانی کۆمهڵگا.    يىوه تهنه
  ههژماریئامارەکانی    لهیهکێکه له بنهما سهرەکییهکان که له کاری کۆکردنهوەی ئامار به گشتی و  

تایبهت    يىوه تهنه پێدەبهسترێتبه  له  .  پشتی    بۆ   يه جێکردنهوەواتا    گشتگیرییمهبهست 
یهکهکانی   وك  ل چاسهرجهم  ئابووری  سنووری  ئهربۆيههه واڵتدا.  لهچوارچێوەی  ڕاپۆرته ,    له  م 

بهرههمی  كۆ  باشتکردنی شێوازی خهماڵندنی    گشتگیریی وو پرەنسیپی    پێناو بههێزکردنی بنهما
عێراق  ييه ناوخۆ ههوڵدان  ,له  بهرکهوتهیبۆ    ه ههروەها  لهم    ئهژمێرکردنی  کوردستان  ههرێمی 
             . هدابهرههم

 مەبەستی پڕۆژە:  
و  ههلومهرجى  بههۆی   كهههسییاسی  ساڵی     رێمياتى  تێپه  ەوە  1990له  عێراقدا  هۆی    ,ڕيوهبهسهر  بۆته 

له عێراق  ئاستىسه  دابڕاندنی  دەوروبهر  ر  لهسهر  و    نێودەوڵهتیی  ,وواڵتانی  ناوخۆییشهوەتهنانهت   له   ئاستی 
له    نجامىئه پهیوەندی  له    نهبوونی  ئامار.  ناوەندی  دەزگای  و  کوردستان  ههرێمی  له  ئامار  فهرمانگهکانی  نێوان 

ناوەندی  2003ساڵی   ئاماری ههرێمی کوردستان    ئامار  ەوە، هاوکاری و ههماههنگی لهنێوان دەزگای  و دەستهی 
پێكرا  ده له  ست  بهشداریکردن  رێگهی  و    ۆکردنهوەیکله  ئێستا راپۆرتهکان.    ئامادەکردنیئامار  پڕۆژەیهی  ئهم 
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دانه ردهبه نێوانیان    به  وامى  ههماههنگی  پڕۆژەیهدا  و  ههنگاوەکانی  لهم  ڕاهێنانى  و  مهشق  مهبهستی سهرەکی 
به نهكاديرانى  ژمێريارى  ئامارى  ستهده  له  ييهوهتهشى  لهسهرى  کوردستان   رهنيشاندهئامادەکردنی    ههرێمی 

ئابووری  قۆناغهدا  .گشتییهکانی  بهرههمی    ,لهم  به  لهرێم  هه ناوخۆيى  تێکڕای  زیادە)  وهمهرههڕێگاى   (بههای 
تا    هیوادارینو    ,رێتددەخهمڵێن بێت  بهردەوام  ههماههنگیه  و  هاوکاری  نيشاندهبهستهده ئهم  كانى رهركردنى 
 تریش. 

دەخاتهڕوو، ههروەها شایانی باسه که ئهم  ناوخۆيى  بهرههمی  كۆى  ئهم بهشهی ئێستا، شێوازەکانی خهماڵندنی  
تا ببێته بناغهیهک بۆ   20181ههرێمی کوردستانی تێدایه بۆ ساڵی  ناوخۆيى  بهرههمی  كۆى  پڕۆژەیه خهماڵندنی  
داهاتوو دوورەهۆکار.  ساڵهکانی  رادەیهک  تا  که  ساڵهش  ئهم  ههڵبژاردنی  دەگهڕێتهوە    ,ی  ئهوە  ساڵه ئه  كهبۆ    م 
پیشهسازییهکانی دروستکردن له ههرێمی کوردستاندا    ێوى ڕووپگرنگی تێدایه وەک  ڕووپێوى  ژمارەیهکی زۆر له  
 . چهندینی دیکهش خێزان وڕەوشی ههروەها ئاماری 

 تواناسازی:  
به کارمهندانی دەستهی  بۆ مهشق و راهێنان کردن    دەخرێتهگهڕئهو کۆششه زۆرەی    به  دانهيوامردهبهپرۆگرامهکه  

ئهژمێرکردنی   چۆنیهتی  بۆ  تواناکانیان  بهرزکردنهوەی  و  کوردستان  ههرێمی  به  كانى  رهنيشاندهئاماری  تایبهت 
 , دام بوارهله  کردارىکارمهندان له ئهزموونی تیۆری و  نێو    موكورتى لهبوونى كههۆى ههبه  ،يىوه تهنهههژمارى  

ئامار   ناوەندی  دەزگای  گرنگیدانی  ئامار  تىرۆكايهسه  به ههروەها  ناوەندی  دەزگای  سهرۆکی  دەستهی    بهڕێز  و 
کوردستان   ههرێمی  دەسته  تىرۆكايهسه  بهئاماری  پڕۆژە رێمههئامارى  ى  سهرۆکی  ئهم  لهسهر  کرا  رێککهوتن   ،

دادەندرێت   دەستپێک  خاڵی  به  که  تهگرنگه  ئاماری  ئامادەکردنی  پوخت  واوبۆ  خزمهت    ىه و  که   به ئابووری 
وپالندانه  دهدهبڕیارو  ن  اتوێژەر  ران  و   له  تكهران  چارەسهکردن  بۆ  ههوڵدان  و  ئابووری  سییاسهتی  داڕشتنی 

عێراق  ئابووری  بهردەم  کۆسپهکانی  و  .  لبردنی  ووردی  ئاستی  ههنگاوە  ئهم  دڵنیاییهوە  و    داتا  رپێكراوىباوه به 
نێودەوڵهتی. ئهم بهڕێزانهی    كه  زانیارییهکان بهرز دەکاتهوە بۆ مهبهستی بهراووردکاری لهسهر ئاستی  شیاوبێت 

 تهکنیکیهکانهوە بهشداریان کردووە: شى به ارەوە له خو

    نهتهوەیی ژمێریاریبهڕێوەبهری  / د. زياد طارق حسين  .1
 بهرپرسی هۆبهی شیکردنهوەی دارایی  / محمد خضر ياسين بهڕێز .2
 بهرپرسی هۆبهی داهاتی نهتهوەیی  / عمار حسن محمود بهڕێز  .3
 بهرپرسی هۆبهی هاوسهنگییهکانی کااڵ  / انس خليل محمد بهڕێز  .4

 
 2019ساڵى  راوورد بهبهبه 2018ساڵى  داتاى زيادترلهست بوونى ردههۆى بهبه كار هێنراوهبه  2019ساڵى  جياتى   له 2018ساڵى  1
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 هۆبهی داهاتی نهتهوەیی   / حيدر خالد رشيدبهڕێز  .5
 هۆبهی داهاتی نهتهوەیی   / عمار مجيدبهڕێز  .6
 هۆبهی پێکهێنانی سهرمایه  / مهدى غزوان حكمت بهڕێز  .7
 بهڕێوەبهرایهتی ئاماری کشتوکاڵی  / ندى حسن كريم خاتوو .8
 بهڕێوەبهرایهتی ئاماری بازرگانی / علي ضياء جابربهڕێز  .9

 بهڕێوەبهرایهتی ئاماری کۆمهاڵیهتی / نغم محمد عبد المير خاتوو  .10
   بهڕێوەبهرایهتی گواستنهوەو گهیاندن  / اميمة حميد احمد خاتوو  .11
 بهڕێوەبهرایهتی ئاماری پیشهسازی  / سجى قاسم كاظم خاتوو  .12
 و دروستکردن  خانووسازیبهڕێوەبهرایهتی ئاماری  / امل تركي مغير خاتوو  .13

  وه خواره  لە  شدارن بە  م پڕۆژەيەلەدەستەی ئاماری هەرێم  لە    كەو کارمەندانەی    ناوی ئەو فەرمانبەر
  :هاتووه

 و ژمارە پێوانهییهکان  نهتهوەییبهرپرسی بهشی ژمێریاری  / لى هال هانى عهشه  خاتوو .1
 ردەو کۆمهڵناسی  بهشی پهروە /  لىعه كربوبه ئه  هنجهلخاتوو  .2
 ( داتاکان)كان زانيارييهبهشی شیکردنهوەی  / د مهحه ند هين مامخاتوو رێژ .3
 بهشی کشتوکاڵ و ژینگه   / فا د مستهمهلى حهعه بهينهزه خاتوو  .4
 دانكردن ئاوه و بيناسازى بهشی  / جيد بدولواحد مه عه ۆرێهخاتوو  .5
 بهشی پیشهسازی  / زرار حسين خاتوو هێرۆ  .6
 بهشی گواستنهوە / خالد  مينئهدممهمحه خاتوو هێرۆ  .7
   ئاماری ههولێر / (داتاکان)كان زانيارييهبهشی شیکردنهوەی  / زيز هباس ع همن ع هێ بهڕێز .8
  دیوانی چاودێری دارایی / ڕاهێنانمهشق و بهڕێوەبهری  / سالح د هممه محسن محبهڕێز  .9
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 :ناوخۆيى بەرهەمی  كۆى خەماڵندنی  كانى  مێتوده 
 دەخهملێندرێت به سێ شێوازی سهرەکی:  كۆى بهرههمی ناوخۆيى

 وە شێوازەکەش لەمانەی خوارەوە کورت دەکرێتەوە:  (بەهای زیادە )بەرهەم ى پوختە مێتودى  –یەکەم 
 دەگرێتهوە. كانپێداويستييهبنچینه که داهات و نرخى به  چالکیییهکهم: ئهژمێر کردنی بهرههمی 

 هکان. يپێویستی –بهرههم  =ناوخۆمى رههبهدووەم: 
 

 :    كانداهاتە مێتودىدووەم: 
ر سهههبهدابهش بکرێههت  خشههشبهك وه  يىنههاوخۆبهرههمههی  كههۆ  گریمههانهیه که سهههرجهمی  م  ئهههلهسهر    مێتۆدهئهم  
له دەرەنجهههامی بهشههداریان له کهههرداری  (depreciation) دارزانو  (production)هێنههان  بهرههم  كانىكتێرهفههه

 بریتین له:  بووانهرهقهو بهخشش بهرههمهێنان، ئهم 
م لهو ههر شهههتێکی دیهههکه  پهههاداشو  وەک کهههر  و مهههووچه) (کرێکهههاران)یهکهم: قهرەبهههووکردنهوەی کارمهنهههدان 

  (هداچوارچێوەی
 . (زەوی وزار ، پوختهی بهکرێدانیسوو، پوختهی  پوختهی قازانج) هاى زيادهبهدووەم: 

 

 خەرجکردن:  مێتودى  –سێیەم 
 که لهم خااڵنهی خوارەوە پێکدێت: كان رچاوهسهپێی دەووترێت نێكيان ليهپێکدێت، ن ليهله دوو  تهبابهئهم 

ئهو ئهژمێههرانهن که تههایبهتن به  هرنيشههاندهبووکردنهوەی کارمهندان: سهرچاوەی زانیاریهکههانی ئهم هقهر .1
دابهشههکراوەکان که سهههرجهم کههر  و مههووچهی  داهاتهشێوازی  به  ناخۆيى  بهرههمی  كۆى    ئهژمێرکردنی

نهختینهیههی و پاداشههتی نههانهختینهیی دەگههرێتهوە که دەدرێههت به کارمهنههدان لهسهههرجهم چههالکییه 
گشههتی و میههری و )ههروەها له سهرجهم کهرتهکانههدا  ئابووریهکانی وەک کشتوکاڵ و پیشهسازی و ...تاد.  

 .  (تایبهت
ههردوو ركردنههى نجههامى دهرهده لههه رهنيشانده: ئهم (و تێچوو انجقازجياوازى نێوان  )  كانكرداره  ىزیادە .2

 بێتدهدارزانى سهرمایهی جێگیر له كۆى بهرههمی ناوخۆيى   هاىبهقهرەبووەکانی کارمهندان و  لیهنی  
 +زیههادەی کردارەکههان  +قهرەبووەکههانی کارمهنههدان    =نههاوخۆيى  بهرههمههی  كههۆى  یاخود به واتههایهکی تههر  

 سهرمایهی جێگیر.  هاى دارزانىبه
 ىدارزانهه ێههژەى ڕههژمههار کههراوە به پشههت بهسههتن به    رهنيشههاندهسهههرمایهی جێگیههر: ئهم    ىدارزانهه هاى  به .3

و ئههامێرو کهلههوپه  و  یهکخههراو بههۆ ههبههووە جێگیرەکههان وەک باڵهخههانهژمارى  ئهبهکارهاتووله سیستمی  
  (گواستنهوە...تاد.كانى ئامرازه
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 بههودجهی ههنههووکهیی دەوڵهت که له ژمارىئهههبههریتیه له  بههڕگهیهباجه ناڕاستهوخۆکان: سهرچاوەی ئهم   .4
چوارچێوەی داهاتهکانی دەوڵهت دەردەکهون له کر  و بههاجی ناڕاسههتهوخۆ وەک کرێههی بهرههمهێنههان و 

 ههناردەکردن و هاوردەکردن. 
پێکهههههدێت لهو یارمهتیهههههانهی که له لیهن دەوڵهتهوە دەدرێهههههن به  رهنيشهههههاندهیارمهتییهکهههههان: ئهم  .5

 ,سههنوورداربۆ هاوواڵتیان به نرخێکههی    خزمهتگوزاریو    دامهزراوەکانی کهرتی گشتی بۆ دابینکردنی کااڵ
 وتگهکههان وئهو یارمهتیههانهی که لهسهههر نهوتههی خههاو ههژمههارکراون و ئامههادەکراون بههۆ پااڵها روههههه

پڕۆژەکانی بهرههمهێنانی کارەبهها له کاتێکههدا جیههاوازیهکهی ههژمههارکراوە لهنێههوان نرخههی نهوتههی خههاوی 
 وەک یههارمهتیهکیاوو ئامههادەکراو بههۆ پااڵوتگهکههان پشههتیکرههنههاردەکراو و نرخههی نهوتههی خههاوی پاڵ

  ناڕاستهوخۆ بۆ چالکی پااڵوتگهکان و چالکی بهرههمهێنانی کارەبا. 
به نههاوخۆ بهرههمههی كههۆى کۆی ههر چوار بڕگهکانی سهرەوە به لێدەرکردنی بڕگهی یارمهتییهکان یهکسان دەبن به 

 نرخی بازاڕ. 
پهیوەسههته به بهکاهێنانهکههان وە مهبهسههت لێههی چههۆنیهتی رەفتههار کههردنه  كردنهههژمارههدووەمههی ئهم ڕووی بهاڵم 
 که بهم شێوەیهی خوارەوەیه: ناوخۆ بهرههمی كۆى لهگهڵ  

 
له چوارچێههوەی بههودجهی ئاسههایی ت حکومهههکه یهکسههانه به خهرجییهکههانی  : تهخهرجییهکههانی حکومهه  .1

دەکههرێن سهههرباری قهرەبههووکردنهوەی به هاوواڵتیههان و ئهو خزمهتگوزاریانهی پێشههکهش    کااڵبۆ  دەوڵهت  
که سههااڵنه له لیهن وەزارەتههی دارایههی  هبههودجهی ئێسههتای دەوڵهتهه  م زانياريانهههى ئهههرچاوهسه  .کارمهندان

 دەردەچێت. 
و  کااڵکههههانی بهکههههاربراوبههههۆ  كهههههتهوە ی خێههههزان دەگههههرێخهرجییهکههههانی تههههایبهت که خهرجییهکههههان .2

که له لیهن  هرووپێویهکههانی پهیوەسههت به خێزانهه داتهها و زانیاریههانه  م. سهههرچاوەی ئهخزمهتگوزاریهکههان
 ئهنجام دەدرێت.   وەرزیدەزگای ناوەندی ئامار به شێوەیهکی 

سهههر ههبههووە   چههالکییه ئابووریهکههان لهتههایبهت به  خهرجییهکههانی    لهپێك دێت  سهرمایهی جێگیر    گشت .3
نانیشههتهجێبوون و ئههامێرو ئۆتۆمۆبێههل و  نیشههتهجێبوون و خانووەکههانیو  جێگیرەکههان وەک بااڵخههانه

 .(گشههتی و تههایبهت)به گههوێرەی ههردوو کهرت ڕووەک و  دارههمهه رو ئههاژەڵی به گواسههتنهوەكههانى ئامرازه
و وەبهرهێنههانی دەوڵهت و ئامارەکههانی تههایبهت به  بههودجهی ئێسههتا سهههرچاوەی ئهم داتهها و زانیاریههانه

له کهرتههی تههایبهت و گشههتی ههروەههها   هو دامهزراوەکانهه   چالکییه ئابووریهکانی وەک ئامارەکانی باڵهخانه
 ...تاد. فهرمانگهکانی کهرتی گشتی (الحسابات الختامیه)ی داخستنی ئهژمێرەکانراپۆرتهکانی 

 وەک ئهوانیتر دەردەهێندرێت.  رهنيشاندهگۆڕانکاری له کۆگاکراو: ئهم  .4
و بهرههمه  بهههههای کههااڵی ههنهههاردەکراوە وەک نهوتههی خهههاوو خزمهتگوزارییهکههان:  کهههااڵی ههناردەکههان .5

و  دڵنیاییو  هوەنسهرەڕای خزمهتگوزاریهکانی دیکه وەک گواست  كراوههناردە  ىنهوتییهکان و کااڵی دیکه
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ى بودجهههو بارکردن...تههاد. سهههرچاوەی ئهم زانیاریههانه بههریتین له بهڕێههوەبهرایهتی ئامارەکههانی بازرگههانی 
 که بانکی ناوەندی عێراق به شێوەیهکی سااڵنه دەریدەکات.  (میزان المدفوعات) رجكراوخه

کااڵ بۆ بهکاربردن و کااڵ بۆ )خزمهتگوزاریهکان: بریتین له کااڵ هاوردەکراوەکانی وەک و    هاوردەکردنی کااڵ .6
و  ههروەههها هههاوردەکردنی خزمهتگوزاریهکههانی وەک گواسههتنهوە (يىسهههرمایه بهرههمهێنههان و کههااڵی

ى ودجهههبسهرچاوەی ئهم زانیاریانه بریتین له بهڕێوەبهرایهتی ئامارەکانی بازرگههانی و  .دڵنیاییبارکردن و  
 که بانکی ناوەندی عێراق به شێوەیهکی سااڵنه دەریدەکات. (میزان المدفوعات) رجكراوخه

نههاوخۆ بهرههمههی كههۆى یهکسانه به خهرجییهکان لهسهههر  (6)سهرجهم پێنج خاڵهکهی یهکهم به لێدەرکردنی خاڵی  
 به نرخی بازاڕ. 

ئابووریهکههان له دەزگههای  رهنيشههاندهله ئهژمێرکردنههی  كارهاتووبههه ىو زانیاریهکههان به سهههرچاوەی داتهها تبارهسههه
 : کرێتدهدابهش بهسهر دوو بهش  ناوەندی ئامار

 
و زانیاریههههانهیه که له بهڕێههههوەبهرایهتییه  اوە ناوخۆییهکههههان: مهبهسههههت لێیههههان ئهو راپههههۆرت و داتههههاسهههههرچ

تهکنیکهییهکانی دەزگای ناوەندی ئامههار دەردەچههن وەک بهڕێوەبهرایهتیهکههانی ئامههاری پیشهسههازی و کشههتوکاڵی و 
و ئهو ئاماریهکههان یههاخود له رێههگهی تۆمههارە کارگێڕیهکههان ڕووپێههوە هههی دیههکه، جهها ئهگهر زانیاریهکههان له رێههگهی 

 ی ترەوە دەردەچن کۆکرابنهوە.راپۆرتانهی له لیهنهکان
 

و فهرمههانگه گشههتی و  و زانیاریههانهیه که له دەزگهها سهههرچاوە دەرەکییهکههان: مهبهسههت لێیههان ئهو راپههۆرت و داتهها
تایبهتهکانی دیکهی دەوڵهت دەردەچن وەک زانیاریهکانی پهیوەست به داهاته داراییهکان و نهوت و کارەبا و بانک 

 . هی دیکهو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 م شى دووهبە

 كان ئابوورييە ماڵندنى چاالكييە خە
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 ەکان:  يبەشی دووەم: خەماڵندنی چاالکییە ئابووری
دەخرێنڕێگاکانی  بهشهدا    لهم پشتخهماڵندن  سهرچاوانهی  ئهو  ههروەها  ههر هڕوو  بۆ  پێبهستراوە  یان 

 و زانیاریهکانی بهردەست له دەستهی ئاماری ههرێم.  به داتا چالکییهک لهگهڵ ئاماژەدان

 ماسی:  ڕاوکردنی و او ڕ  چاالکی کشتوکاڵ و دارستان و
 چالکییه ئهمانهی خوارەوە لهخۆی دەگرێت: م ئه چوارچێوەی گشتی: 

 ,  ڕووەکبهرههمهێنانی  .1
 , بهرههمهێنانی ئاژەڵ .2
 , ماسی .3
 دارستان.  .4

جا   سهرچاوە  چهندین  به  دەبهستێت  پشت  کشتوکاڵی  چالکی  خهماڵندنی  زانیاری:  چ  سهرچاوەکانی 
ئامار   ناوەندی  دەزگای  لهناو  تهکنیکی  بهڕێوەبهرایهتیهکانی  وەک  بێت  ناوخۆیی  یاخود  سهرچاوەی 
   سهرچاوەی دەرەکی بێت وەک کۆمپانیاکان و دامهزراوەی دیکهی پهیوەندار وەک ئهمانهی خوارەوە: 

 ,  بهڕێوەبهرایهتی ئاماری کشتوکاڵی .1
 , بهڕێوەبهرایهتی ئاماری پیشهسازی .2
 , گوزەرانڕەوشی بهڕێوەبهرایهتی  .3
 , بهڕێوەبهرایهتی ئاماری دانیشتوان .4
 ,بهڕێوەبهرایهتی ژمارەی پێوانهیی .5
 ,  دەستهی گشتی گهشهپێدانی سامانی ماسی  .6
 , و دارستانڕەز کۆمپانیای گشتی  .7
 ,  گشتی بهروبومه کشتوکاڵییهکان كۆمپانياى .8
 بۆ بنهتۆ.    (هرێينينولنهبه)کۆمپانیای گشتی  .9

 : (جىۆلۆدۆمێت)ڕێبازى كار  

 وه پێكهدواتر ئهو    ,تهنها خهماڵندن بۆ بههای زیادە دەکرێت بۆ ههر لقێک له لقهکانی چالکی کشتوکاڵی به  
 کۆدەکرێنهوە بۆ ئهوەی بههای زیادەی چالکی کشتوکاڵی دەستکهوێت بهم شێوەیهی خوارەوە:  
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 بههای بهرههمهێنان: بهرههمی رووەکی: بهرههمی رووەکی دابهش دەبێت بۆ:   .1
بهروبو -أ ههر  گوێرەی  به  بهرههم  بههای  کێڵگهییهکان:  بڕی   =مێک  وبهروبوومه 

 نرخهکانی کێڵگهیی.  xبهرههمهێنان 
بهروبو -ب ههر  گوێرەی  به  بهرههم  بههای  بهرههمهێنان    =مێک  و سهوزە:  نرخهکانی    xبڕی 

 کێڵگهیی.
بهروبو  میوە -ج ههر  گوێرەی  به  بهرههم  بههای  خورما:  جۆرەکانی  بڕی   =مێک  وو 

 .يىنرخهکانی کێڵگه xبهرههمهێنان 
ه وەک  رووەکێک)جاودار  : وەک کای گهنم و کای جۆ و کای  (ناسهرەکی )  لوەکیبهرههمی   -د

 xبڕی بهرههمهێنان    =بهرههمهێنان  و بههای    (جۆ و ههندێک پێی دەووترێت جۆکێویلکه
 نرخهکانی کێڵگهیی.

و لقی دارخورما: ژمارەی دار خورماکان له قۆناغی بهرههمهێنان و بهرههم نههێناندا  گهاڵ -ه
له   خوەردەگرین  به  تایبهت  گهاڵرماکان  وراپۆرتی  بههای  یهک    جارانی  لقهکانی  و 

 و لقهکانمان دەست دەکهوێت.  بههای گهاڵ (به خهماڵندن)دارخورمای دەکهین 
 بهرههمی ئاژەڵی دەکرێت بهم شێوەیهی خوارەوە:   خهماڵندن بۆ بهرههمی ئاژەڵی: .2

مێگهلی   -أ گاڕانڕ)ههژمارکردنی  یان  لهسهر   (تۆماركراو)  ىبنچينه  (ەوە  ساڵ  ئهم 
لهڕ  چاوكردنىڕهدوای  ابردوو  ڕساڵی    ىبنچينهمێگهلی    ماىبنه و    ێژەی  دایکبوون 

 و مردن و به قاچاخ بردنیان.   کوشتنهوە
کۆی   -ب سوور:  مێگهلی    سهربڕاوەکانگۆشتی  خشتهی  جۆر    سهرەکیله    xبهپێی 

جۆر   بهپێی  کێش  ساڵی  ڕله  )تێکڕای  بۆ  کێش  تێکڕای  بڕی   ,(2008ووپێوی 
دەکهوێت   دەست  جۆر  بهپێی  جۆر    xبهرههممان  بهپێی  کوشتارگه  له  )نرخهکانی 

بههای بهرههمی گۆشتی سوورمان بهپێی جۆر دەست   ,(کوشتارگهکانی پارێزگاکان
 دەکهوێت.  

ئهمانه  -ج پهلهوەر  به  تایبهت  راپۆرتی  له  بهرههمهێنان  بههای  هێلکه:  پهلهوەرو 
هێلکهی خواردن، هێلکهی  )خێوکردن بۆ  مریشکی به  +دەگرێتهوە: مریشکی گۆشت  

پڕۆژە میریه فرۆشراوەکان   +هێنان  ڵپڕۆژەکانی هه  +  (مریشکی فرۆشتن  +دانانهوە  
 . (بۆ هێلکه)بهخێوکردنی پهلهوەر له ماڵهوە  +
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ئاژەڵه   -د ژمارەی  دەرهێنانی  رێگهی  له  دەکهوێت  بهرههمهێنانمان دەست  بههای  شیر: 
ئاژەڵی شیردەر به لێدەرکردنی بڕی شیری    شیردەرەکان جارانی بڕی بهرههمی یهک

شیر   نرخی  جارانی  دەمێنێتهوە  ئهوەی  وە  بهچکهکان  خواردنی  بۆ  پێویست 
 دەکرێت. 

بۆ بڕی بهرههمهێنانی ههنگوین ئاوێته  ههنگوین: پشت بهستراوە به تێکڕای گهشهی   -ه
 بۆ ژمارەی مێشهکان.   2006و  1999له رووپێوەکانی نێوان 

ئاژەڵه سهربڕاوەکان بهپێی جۆرەکان جارانی نرخی پێست له پێست: بریتیه له کۆی   -و
  .کوشتارگهکان بهپێی ههر جۆرێک

دەکهوێت  و  موو   -ز دەست  بهرههمهێنانمان  بههای  شێوهبهخوری:  مێگهلی   :يهم 
بزن    يىبنچينه و  بڕاونهتهوە    xمهڕ  ئاژەاڵنهی  ئهو  بڕين ژمارەی  بڕين)  بۆ   x  (خورى 

 نرخ.  xتێکڕای بهرههمی یهک ئاژەڵ  
بهرههمهکانی دیکهی ئاژەڵی پشت دەبهستین به مێگهلی بنهچه و  بۆ ئهژمێرکردنی   -ح

 ژمارەی ئاژەڵه سهربڕاوەکان.   
ماسی   .3 و  ماسی:  دەگرێتهوە  ڕووبار  دەفرۆشرێندەریا  به  که  شێوه و  دههه  يهم    كرێت:ژمار 

دەرەوەی  ڕ له  فرۆشراو  بهکارهێنان  +  (هلوەکانع )بازاڕەکان  ێژەی  بڕی  )ناوخۆیی    یرێژەی 
 . (بههای بهرههمهێنانمان )بهپێی جۆرکگم نرخی یهک  x(بهرههممان

نهمامهکان و   +ڕەژوو    +دار  فرۆشتنی  دارستان: بههای بهرههمهێنانمان دەست دەکهوێت له   .4
له ساڵیکدا   دەکهین  تاکهکهسی  بهرههمهێنانی  بههای  دانیشتوانی ههرێم،    xجارانی  ژمارەی 

 بههای بهرههمهێنانمان دەستدەکهوێت.  

ب  –ب   کشتوکاڵی  چالکی  بوارەکانی  بنهمای  لهسهر  دەکرێت  ئهژمێر  پیداویستییهکان:  ههر    ۆبههای 
 و خزمهتگوزاریهکان.   یهکێک له کااڵ

 ههڵسهنگاندنی چالکی کشتوکاڵی له ههرێمی کوردستان: 

بهاڵم ئهم بهشه    ,لهناو دەستهی ئاماری ههرێمی کوردستان بهشێک ههیه به ناوی ئامارەکانی کشتوکاڵی
تێدا کشتوکاڵی  لقهکانی  پێویستن   سهرجهم  زانیاریهوە  لهرووی  ووردەکاریانهی  ئهو  یاخود  نیه 

نییه ههربهردەست  بهرههمی  تێکڕای  چالکییه    یێم.  ئهم  له بۆ  وەرگرتن  سوود  به  خهمڵێندراوە 
لقهکانی   ێكتاکر  ههبهرکهوتهی   سهرجهم  به  پهیوەست  زانیاری  نهبوونی  بههۆی  بهرههمهێنان  له 
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کشتوکاڵی سهرەڕای ئهوەش ئهم لقانه جیاوازیان ههیه لهرووی گرنگی رێژەییهوە له بهروبوومێکهوە  
 بۆ یهکێکی دیکه.  

ه بهرههمی  ساڵی    یهرێمتێکڕای  بۆ  کوردستاندا  ههرێمی  له  کشتوکاڵی  چالکی    2018بۆ 
و    (1054596.5) دینارە  ئهوەی    ناوخۆيىبهرههمی  كۆى  ی    %(13.9)ملیۆن  بهاڵم  پێکدێنێت، 

پهیوەسته به بههای زیادەی ئهم چالکییه، تێبینی ئهوە دەکهین که رێژەی بهشداری قهرەبووکردنهوەی  
دهکرێکاران   چالکییهدا  کاتێکدا    %(34.5)  كاتهلهم  له  کردەکان  ،  زیادەی  زیادە ر  سهلهرێژەی    بههای 

ملیار    (690)نزیکهی    کردووە بهکه ئهم چالکییه قازانجی    ئاماژەیهو ئهم زیادەیهش    %( 65.5)  كاتهده
 دەردەکهوێت.  (1) دینار وەک له خشتهی ژمارە 

  2018بۆ چالکی کشتوکاڵ له ساڵی  ناوخۆ: تێکڕای بهرههمی ههرێم و تێکڕای بهرههمی  (1)خشتهی 
 ( به ملیۆن دینار ) 

بەهای    
 بەرهەمهێنان

بەهای  
قەرەبووکردنەوەی   زیادە بەهای  پێداویستییەکان

 کارمەندان
زیادەی 

 کردەکان  

پارێزگاکانی  
 ناوەند 

8962778.2 2445109.6 6517668.6 2249434.7 4268233.9 

پارێزگاکانی  
هەرێمی  

 تان کوردس
1450229.6 395633.1 1054596.5 363971.5 690625.0 

 4958858.9 2613406.2 7572265.1 2840742.7 10,413,007.8 کۆی گشتی 
گهیشتۆته   کوردستان  ههرێمی  له  کشتوکاڵیدا  چالکی  له  بهرههمهێنان  له    (1.4)بههای  دینار  تریلیۆن 

دینار بهم شێوەیهش  ملیار  ( 395.6)کاتێکدا بههای پێداویستییهکان بۆ ئهنجامدانی چالکیهکه گهیشتۆته 
 تریلیۆن دینار.  ( 1.05)چالکییهکه گهیشتۆته  بههای زیادەی

 االکی نەوتی خاو:  چ
 اڵم به گهڵی دەردەچێت    له  هازەیو ئهو گ  دەرهێنانی نهوتی خاولهم چالکییه  مهبهست  چوارچێوەی گشتی: 

و بهرههمهێناندا    دروستکردن ه گهورەکانی  یکه له پیشهسازیناگرێت  خۆ  له  پیشهسازی بهرههمهکانی نهوتی
 . كرێتژماردههه

 



 

11 
 

 سەرچاوەی زانیاریەکان: 

 , وەزارەتی نهوت •
ی تایبهت به کۆمپانیاکانی بواری دەرهێنان   ( الحسابات الختامیه)داخستنی ئهژمێرەکان  راپۆرتی   •

 و گازی سروشتی.    و ههناردەکردنی نهوتی خاو

 کارکردن:  ڕێبازى

نرخی فهرمی   xنرخی بهرمیل نهوتی ههناردەکراو    xبڕی نهوتی بهرههمهێندراو    =بهرههمهێنان   •
   گۆڕینهوە

بهرههمهێنان  ڕێژەیهک    =پێداویستییهکان   • بڕی  وەرناگیرێت  )له  بهرههمهێنان  بههای  له  رێژەکه 
 (چونکه بهها کاریگهرە به نرخی بهرمیل

  قهرەبووکردنهوە •
ناڕاستهوخۆکان   • بۆ پااڵوتگهکان  })  =یارمهتیه  بڕی نهوتی خاوی    +بڕی نهوتی خاوی ئامادەکراو 

بههای نهوتی خاوی ئامادەکراو بۆ ) – { نرخی بهرمیلی ههناردەکراو x  (ئامادەکراو بۆ کهرتی کارەبا
 ( بههای نهوتی ئامادەکراو بۆ کهرتی کارەبا به دینار +پااڵوتگهکان به دینار 

 بۆ چاالکی نەوتی خاو لە هەرێمی کوردستان:  ناوخۆ بەرهەمی كۆى  خەماڵندنی 

له   خاو  نهوتی  دەرهێنانی  کۆمپانیاکانی  له  بریتین  چالکییه  ئهم  سهرەکییهکانی  زانیاریه  سهرچاوەی 
نهوت نهبوونى      هۆىبه  .وەزارەتی  سامانه بهردەست  وەزارەتی  له  نهوت  به  تایبهت  زانیاریهکانی 
بهسروشتییهکان بهسترا  پشت  کوردستان،  ههرێمی  بهڕێوەبهرایهتی كانى  زانیارييه  ی  له  بهردەست 

 : يهبهم شێوەیهی خوارەوەو  رگيراوه وهبهغدا  له له وەزارەتی نهوت كه ژمێریاری نهتهوەیی

 ملیۆن بهرمیل بووە.   )1474.5) 2018نهوتی خاوی بهرههمهێندراوی عێراق بۆ ساڵی بڕی  •
کوردستان • ههرێمی  له  ههناردەکراو  خاوی  نهوتی  خاوی  كۆى  ى  %(8.97)  رێژەی  نهوتی 

 . پێک دێنێت ردەکراو لهسهر ئاستی ههموو عێراقههنا
ههناردەکراو ههژمار بکرێت که له خاڵی سهرەوە ڕێژەی بهرههمهێنان به ههمان ڕێژەی وادانرا که  •

پێکراوە   لهئاماژەی  ئهسه  و  بنهر  بڕی  بهرههمى    مايهم  به  کوردستان  ههرێمی  له  خاو  نهوتی 
 ملیۆن بهرمیل خهمڵێندرا.  (144.5)
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کوردستان • ههرێمی  له  ههناردەکراو  خاوی  نهوتی  به  تایبهت  زانیاریهکانی  به  بهستن  پشت  ، به 
ساڵی   بۆ  ههناردەکردن  بهرمی  ( 65.58) به    2018نرخی  یهک  بۆ  خهمڵێندراوە  بۆ  .  لدۆلر 

بهرههم بههای  نرخی    بهخهمڵێندراو  بهرههمى  بڕی    ,دەرهێنانی  و  بهرمیل    گۆڕینهوە نرخی 

 . بهکارهاتووە
بهکاربردنی   • ناوەندی  ناوەند  بهرههمى  له  پێويست  رێژەی  پارێزگاکانی  بۆ  خاو  نهوتی 

 .  كراوه جێبهجێو ههمان ئهم رێژەیه لهسهر ههرێميش ئهژمێرکراوە 
که   • باسه  کاریگهرشایانی  عێراق ران  نيشاندهرسه  له  ىشێوازی سهرەوە  ئاستی   ه بوونه  له سهر 

 .  بووه هه به بڕی تێکڕای بهرههمهێنانندى يوهپه  چونكه 
بۆ چالکی نهوتی خاو له ههرێمی کوردستان   زیادەبههای  له سهر بنهمای ئهو خااڵنهی سهرەوە,   •

ساڵی   عێراقی    (10640225)  به  2018بۆ  دیناری  كۆى  ی    %( 8.85)و  خهمڵێندراوە  ملیۆن 
م ئهوەی پهیوەسته به بههای زیادە بۆ ئهم چالکییه، تێبینی کدێنێت ، بهاڵپێناوخۆيى  بهرههمی  

دەکهین   رێژەی   ئهوە  کارمهندانشداری  بهکه  رێژەی ە%(2.3)  قهرەبووکردنهوەی  کاتێکدا  له   ،
   يهوهبه ئاماژە  ، ئهم زیادەیه  ه%(97.7)   زیادەبههای    ر  سه  له  (فائض العملیات)  زیادەی کردەکان

نزیکهی   چالکییه  ئهم  ژمارە    (10)که  خشتهی  له  وەک  کردووە  قازانجی  دینار    ( 2)تریلیۆن 
 دەردەکهوێت:  

  2018چالکی نهوتی خاو بۆ ساڵی  لهناوخۆ بهرههمی كۆى و  یبهرههمی ههرێمكۆى : (2)خشتهی 
 ( به ملیۆن دینار )

بەهای    
 بەرهەمهێنان

بەهای  
قەرەبووکردنەوەی   زیادە بەهای  پێداویستییەکان

 کارمەندان
زیادەی 

 کردەکان  
پارێزگاکانی  

 ناوەند 
113752831.7 4218734.9 109534096.8 2613267.9 106920828.9 

پارێزگاکانی  
هەرێمی  

 تان کوردس
11203941.3 563716.0 10640225.3 249630.5 10390594.8 

 117311423.7 2862898.4 120174322.1 4782450.9 124956773.0 کۆی گشتی 
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گهیشتۆته   کوردستان  ههرێمی  له  خاو  نهوتی  چالکی  بۆ  بهرههمهێنان  له    ( 11.2)بههای  دینار  تریلیۆن 
بههای   گهیشتۆته  کاتێکدا  چالکییهکه  دی  ( 563.7)پێداویستییهکانی  بههای ملیار  شێوەیه  بهم  وە  نار 

 تریلیۆن دینار. (10.6)چالکییهکه گهیشتۆته  زیادەی

 : زاكارىكانترى چاالکی جۆرەکانی 
 چوارچێوەی گشتی: 

 کۆمپانیاکانی کهرتی گشتی که لهم بوارەدا کار دەکهن.  •
 کهرتی تایبهت.  (مقلع)کانهکانی  •

 سهرچاوەکانی زانیاری:  

 , خهماڵندنه بهراییهکانتهرخانکراوەکان بۆ کۆمپانیاکانی کهرتی گشتی له  •
خهماڵندنه ئهژمێرەکانی   • بهپێی  دەکهن  کار  بوارەدا  لهم  که  گشتی  کهرتی  کۆمپانیاکانی 

 , راستهقینهکانیان
به   • پهیوەست  ورووپێوەکانی  تایبهت  كانگا  کهرتی  له  ئامارەکانی   / کانزا  بهڕێوەبهرایهتی 

 ,(هدوایین رووپێوی بهردەست، 2014رووپێوی )پیشهسازی 
کااڵ   • به  تایبهت  پیشهسازیهکان  هل  بهرههم  / راپۆرتی  ئامارەکانی   / دادامهزراوە  بهڕێوەبهرایهتی 

 , پیشهسازی
باڵهخانه • به  پهیوەست  تایبهت  راپۆرتهکانی  و  گشتی  کهرتی  ههردوو  له  دامهزراوەکان    / و 

 . بيناسازىبهڕێوەبهرایهتی ئامارەکانی 

 کارکردن: ڕێبازى  

تهرخانکراوەکان   • راستهقینهداكان  بودجهیان  )شیکردنهوەی  حاڵهتی  کۆمپانیاکان    ( له  بۆ بۆ 
  . (سێ کۆمپانیا) كانزا هێنانىره ترى دجۆرەکانی 

دەکرێت    2014ساڵی  ڕووپێوەکهی  رتی تایبهت، له کاتی ئێستادا کار به  هئهوەی پهیوەسته به ک •
و  قێر  و    لم و چهو)بڕەکانی بهرههمهێنانی تێدایه له  تایبهت به چالکی کانزاکان و کانهکان که  

ئایندە  (تاد. ساڵهکانی  بۆ  به    , وە  دێت  بهرههمهێناندا  بڕەکانی  بهسهر  ژمارەی پێى  گۆڕانکاری 
پیشهسازی    پێوانهیی بهرههمهێنانی  پیشهساز)بڕی  مێتالييهیه  یبڕگهی  و   (كاننا 

نرخهکان خهماڵندنی  به  دەدرێت  ئهنجام  بابهتێک  ههڵسهنگاندنهکهش  ههر  له    (ماددەیهک)ی 
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مالندن  خه   خاوەن ئهزموونن.ى  وانهئه    لهیاخود پرسیار کردن  بيناسازى  رێگهی بهڕێوەبهرایهتی  
 ناوبراودا. ڕووپێوی پێداویستییهکان و قهرەبووکردنهوەکان دەکرێت له ڕێژەی  بۆ

و  هکی دیکهش  رێگای • بۆ خهماڵندن  بڕ  (ووردبینی کردنی)ههیه  بهکارهێنانی  به  و   ئهنجامهکان 
پیشهسازی   له  بهکارهاتووەکان  کانزاییه  کهرەسته  بهرههمهێنان  دروستکردنبههای  و   و 

  (بهرههم  –کااڵ  )له راپۆرتی    (دروستکردنبهکارهێنهر له پیشهسازی  داتاى  )بيناسازى  پڕۆژەکانی  
راپۆرتهکانی   گيراوهوه له  دەکات ههروەها  ئامادەی  پیشهسازی  ئامارەکانی  بهڕێوەبهرایهتی  که 

 .  (ئامادەی دەکاتبيناسازى که بهڕێوەبهرایهتی ئامارەکانی بيناسازى دروستکردن و 

 کانزا له ههرێمی کوردستاندا: ترى بۆ چالکی جۆرەکانی ناوخۆيى بهرههمی كۆى  خهماڵندنی 

  زانیاریهکانی پهیوەست به کۆمپانیاکانی کهرتی گشتی که لهم بوارەدا له ههرێمی کوردستانداسهبارەت به 
 . کار ناکهت ، هیچ کۆمپانیایهکی کهرتی گشتی لهم بوارەدا له ههرێمی کوردستانداکار دەکهن 

به   لهو  كانگاكانى  سهبارەت  بهشدارە  ههرێم  ئاماری  دەستهی  تایبهت،  ئامار  ڕووپێوانهی  کهرتی  دەزگای 
که    ىئهنجامیان دەدات ههروەها زانیاریهکانیشیان بهردەستن، بهاڵم بههۆی کێشهکانی سیاسی و ئاسایش

ساڵی  هاوكات   رووپێویهکهی  ئهنجامدانی  لهگهڵ  ههرێم  2014بوون  بهشداری  رێژەی  به   رهێندراده، 
رووپێوی  پشتبهستن   رێژەی    2009به  له    %(21.7و    % 18.9و    % 30.3)که  یهکێک  ههر  بۆ  بوو 

و   الوسيط)ند  ناوهكاربردنى  به بهرههمهێنان  يه     (الستهالك  کارمهندان  قهرەبووى  .  یهکدادوای    له  كو 
ساڵی   دوای  ساڵهکانی  بۆ  خهماڵندن  که  بدەین  بهوەش  ئاماژە  گشتی    2014دەمانهوێت  شێوەیهکی  به 

سهر   بهڵکو ووردبینی و بهراوورد کراوە به سهرچاوەکانی دیکهی زانیاری. لهڕووپێو  پشتی نهبهستووە به  
کهرتی   لهکانزاکان  ترى  جۆرەکانی  چااڵكى  بۆ  بهرههمی ههرێمی بۆ ههرێمی کوردستان  كۆى  ئهم بنهمایه،  

ماڵی ئهم  ی تێکڕای بهرههمی خۆ  %(36.9) ملیۆن دینار که    ( 149386.1)دەگاته    2018تایبهت له ساڵی  
بهاڵ پێکدێنێت،  بههای  چالکییه  به  پهیوەسته  ئهوەی  رێژەی  زیادەم  که  دەکهین  تێبینی  چالکییه،  ئهم  ی 

لهبهرامبهر بههای زیادەی کردەکان  تێکدا رێژەی  ە، له کا%(10)  کارمهندان و کرێکارانقهرەبووى  بهشداری  
زیادەیهش    %(90) دەگاته    زیادە ئهم  نزیکهی    ئاماژەیهکه وە  بڕی  به  بوارە  ئهم  دینار    (134)که  ملیار 

 دەردەکهوێت.   (3)وەک له خشتهی قازانجی کردووە 
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کانزاکان له ساڵی   ترىبۆ چالکی جۆرەکانی   ناوخۆبهرههمی  كۆىبهرههمی ههرێمی و  كۆى: (3)خشتهی 
 ( به ملیۆن دینار) 2018

بەهای    
 بەرهەمهێنان

بەهای  
 پێداویستییەکان

قەرەبووکردنەوەی   زیادە بەهای 
 کارمەندان

زیادەی 
 کردەکان  

پارێزگاکانی  
 ناوەند 

455966.6 201505.9 254460.7 54040.6 200420.1 

پارێزگاکانی  
هەرێمی  

 تان کوردس
196346.2 46960.1 149386.1 14976.8 134409.3 

 334829.4 69017.4 403846.8 248466.0 652312.8 کۆی گشتی 

ملیار    )196.3)کانزاکان بۆ ههرێمی کوردستان گهیشتۆته    ترىبههای بهرههمهێنان بۆ چالکی جۆرەکانی  
ینار، بهم شێوەیه بههای  ملیار د   (46.9)گهیشتۆته    چااڵكييهم  ئهله کاتێکدا بههای پێداویستییهکانی  دینار  
 ملیار دینار.   (149.3)چالکییهکه گهیشتۆته  زیادەی

 چاالکی پیشەسازییەکانی دروستکردن: 
 چوارچێوەی گشتی: 

 دامهزراوە پیشهسازیه گهورەکان له ههردوو کهرتی گشتی و تایبهت.   •
 دامهزراوە پیشهسازیه مامناوەندیهکان له کهرتی تایبهت.  •
 دامهزراوە پیشهسازیه بچووکهکان له کهرتی تایبهت.  •
 ماڵهوە.   کانیهیپیشهسازیپڕۆژە  •
 خزمهتگوزاریهکانی چاکردنهوە.   •

 سهرچاوەی زانیاریهکان: 

 و بچووک.   و مامناوەند گهورەپیشهسازيى پیشهسازی بۆ ئامارى راپۆرتهکانی بهرێوەبهرایهتی  •
 ماڵهوە.  یهکانیرووپێوی پیشهسازی •
 رووپێوی خزمهتگوزاریهکانی چاکردنهوە.  •
 ئهژمێرەکانی کۆمپانیاکانی کهرتی تایبهت.  •
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 کارکردن: ڕێبازى  

 (کرێکاران و کارمهندانقهرەبووى  بهرههمهێنان و پێداویستیهکان و  )پیشهسازی گهورەی سااڵنه   •
و  دامهزراوەکان  ژمارەی  بهراوردکردنی  به  دەکرێت  ووردبینی  و  پیشهسازی  لقهکانی  بهپێی 

 کارمهندانیان.
 پیشهسازی مامناوەند به ههمان شێوازی پێشوو.   •
 و.  پیشهسازی بچووک به ههمان شێوازی پێشو •
و زانیاریهکانی رووپێوی ساڵی   پیشهسازی ماڵهوە، لهبهر نهبوونی رووپێوێکی تازە، سوود له داتا •

بهپێی    2012 ئامادەکردنیان  و  له   رىنيشاندهوەردەگیرێت دوای چارەسهرکردن  و گۆڕان  هاوتا 
 ژمارەی دانیشتوان.  

سوود • تازە،  رووپێوێکی  نهبوونی  لهبهر  چاکردنهوە،  داتا  خزمهتگوزاریهکانی  زانیاریهکانی   له  و 
ساڵی   بهپێی    2012رووپێوی  ئامادەکردنیان  و  چارەسهرکردن  دوای   رىنيشاندهوەردەگیرێت 

 هاوتا و گۆڕان له ژمارەی دانیشتوان.   

 خهماڵندنی چالکی پیشهسازی دروستکردن له ههرێمی کوردستاندا: 

ناوەندی ئامارو دەستهی ئاماری ههرێمی کوردستان  هاوکاری و ههماههنگیهکی باش ههیه لهنێوان دەزگای 
گۆرینهوە بواری  هاوبهشیکردن    له  ههروەک   لهو  دروستکردن،  پیشهسازی  به  پهیوەست  راپۆرتهکانی 

ماڵهوە پیشهسازی  به  تایبهت  رووپێوی  ههردوو  له  بهشداریکردووە  خزمهتگوزاریهکانی   ههرێم  و 
بهردەستن له دەستهی ئامار.   هکانی که لهییرت و رووپێوچاکردنهوە، لهبهرئهوە پهشت بهستراوە به راپۆ

کۆمپا باسه،  ههنشایانی  وە  نیا  ئێستادا  کاتی  له  بهاڵم  کاردەکهن  بوارەدا  لهم  گشتی  کهرتی  ستاون. له 
ساڵی   بۆ  کوردستاندا  ههرێمی  له  دروستکردن  پیشهسازی  چالکی  له  ههرێمی  بهرههمی   ,2018بههای 

که  (1656742) بوو  دینار  پیشهسازی  ى%(30.3  )  ملیۆن  چالکی  زیادەی  تهواوی پێکدێنێت  بههای  له 
که دەکهین  تێبینی  چالکییه،  ئهم  بۆ  زیادە  بههای  بهاڵم  بهشداری   %(17.5)   عێراقدا،  رێژەی 

و کرێکاران کارمهندان  کاتێکدا  هقهرەبووکردنهوەی  له  ئهوە  بوارەدا،  له  ی  زیادەرێژەی    كه  يهلهم  کردەکان 
زیادەبهرامبهر   زیادەیه  ه%(82.5)  بههای  ئهم  نزیکهی    ئاماژەیه،  چالکییهکه  دیناری    ( 1.3)که  تریلیۆن 

 دەردەکهوێت.   (4)قازانج کردووە وەک له خشتهی 

 



 

17 
 

چالکی پیشهسازی دروستکردن بۆ ساڵی   بۆ ناوخۆبهرههمی كۆى بهرههمی ههرێمی و كۆى : (4)خشتهی 
 ( به ملیۆن دینار) 2018

بەهای    
 بەرهەمهێنان

بەهای  
 پێداویستییەکان

قەرەبووکردنەوەی   زیادە بەهای 
 کارمەندان

زیادەی 
 کردەکان  

پارێزگاکانی  
 ناوەند 

8651708.5 4844078.9 3807629.6 1570198.2 2237431.4 

پارێزگاکانی  
هەرێمی  

 تان کوردس
4552335.1 2895593.1 1656742 290288.2 1366453.8 

 3603885.2 1860486.4 5464371.6 7739672.0 13204043.6 کۆی گشتی 
تریلیۆن دینار    )4.5)بۆ چالکی پیشهسازی دروستکردن له ههرێمی کوردستان گهیشتۆته  م  رههبهبههای  

  ینار، بهم شێوەیه بههای زیادەیتریلیۆن د  (2.8)له کاتێکدا بههای پێداویستییهکانی بوارەکه گهیشتۆته  
 . بێتده  تریلیۆن دینار (1.6)  چالکییهکه 

 

 و ئاو:   چاالکی کارەبا
 چوارچێوەی گشتی: 

 و دابهشکردنی کارەبا.   کۆمپانیاکانی بهرههمهێنان و گواستنهوە •
 فهرمانگهکانی ئاو له بهغدا و پارێزگاکان. •
 کارەبای بهرههمهێنراو له کهرتی تایبهت.  •

 سهرچاوەی زانیاریهکان: 

 راپۆرتی سااڵنهی وەزارەتی کارەبا.   •
 و پارێزگاکان.  راپۆرتهکانی بهڕێوەبهرایهتییهکانی ئاو له بهغدا •
 . و کارەبا ۆمپانیاکانی ئاوئهژمێرەکانی ک •
دەوڵهت   • یارمهتیهکانی  )بودجهی  زانینی  چالکییه  پێشکهش    كهبۆ  ئهگهر  بهم  له  دەکرێن 

 .  (بهردەست نهبێتراپۆرتهکانی وەزارەتی کارەبا و فهرمانگهکانی ئاو 
 .  (له کهرتی تایبهت بامهێنانى كارهرههرجى به خه بۆ زانینی )رووپێوەکانی پهیوەست به خێزان  •
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 کارکردن: ڕێبازى  

  كان ى كردارهو قهرەبووەکان و زیادە  هخهماڵندن بۆ بهرههمهێنان و پێداویستیهکان و بههای زیاد  •
دەکرێت به پشت بهستن به راپۆرتی سااڵنهی وەزارەتی    (جگه له پارەی تهرخانکراو بۆ هاوکاری)

 تهواوی زانیاریهکانی تێدایه.  ڕاددەیهک کارەبا که تا 
دەکرێت یاخود له بودجهی گشتی    باى كارهیراو، گفتوگۆ لهگهڵ وەزارەتدەربارەی یارمهتی وەرگ •

 .  وێتكهست دهدهدەوڵهت 
زانیاریهکانی فهرمانگه حکومییهکانی ئاو ڕێگهی    خهماڵندن بۆ بڕگهکانی بههای زیادە دەکرێت له •

یارمهتیانهی له  خۆناگرێت بۆیه پشت دەبهسترێت بهو    که یارمهتی حکومهت بۆ ئهم چالکییه له
کار  یاخود  هاتووە  بودجهدا  حکومهت  کردن  یاسای  شێوازی   +قهرەبووەکان    =بهرههم  )به 

 . (الستهالک الوسیط)ناوەند  ىبهکاربردن
سهرەڕای راپۆرتهکانی پێشوو، بهڕێوەبهرایهتی ئامارەکانی پیشهسازی راپۆرتهکانی پهیوەست به   •

و جیاوازیان نییه له راپۆرتهکانی که له فهرمانگهکانی ئامارەکانی کارەبا دەردەکات و ئامارەکانی ئا
 و کارەبا دەردەچن.  ئاو

تایبهت   • کهرتی  له  بهرههمهێندراو  به  کارەبای  بهستن  بهپشت  رووپێویهکانی دەخهمڵێندرێت 
خێزانهکان   به  موەلیدەکان)تایبهت  کارەبای  لهسهر  رێژەی   ,(خهرجکردن  خهماڵندنی  ههروەها 

قهرەبووکان و  ئهم    كرێتده  پێداویستیهکان  کارمهندانی  و  کرێکاران  له  کردن  پرسیار  لهرێگهی 
 بوارە.   

 ههرێمی کوردستان:  و ئاوی  خهماڵندنی چالکی کارەبا

وەزارەتی   له  جگه  ,داپهیوەست به خهماڵندنهکانی ئهم چالکییه له کهرتی گشتی، له ههرێمی کوردستان
ئاو فهرمانگهکانی  کهچی    يشکارەبا  پڕۆژەکهدا  ههیه،  جێبهجێکردنی  ماوەی  زانیاریهکانی له  نهتواندرا 

تایبهت کهرتی  له  چالکییه  ئهم  خهماڵندنهکانی  به  پهیوەست  بهاڵم  دەستبکهوێت.  کارەبا     كه   وەزارەتی 
ئهو سهرچاوەیهی که ئێستا    .دەبهستێتپشت به خهرجییهکانی کارەبای بهرههمهێندراو له کهرتی تایبهت  

بههۆی   خێزانه  به  تایبهت  رووپێویهکانی  پێبهستووە  موەلیدەکانی بوونى  نهپشتی  به  تایبهت  رووپێوی 
رووپێویهکانی   سهرجهم  له  کردووە  بهشداری  ههرێم  ئاماری  دەستهی  ههروەها  ئامار  کارەبا،  دەزگای  که 

ەوە، لهسهر ئهم بنهمایه، خهماڵندنهکانی ئهم چالکییه بهم شێوەیهی    2003جێبهجێی کردوون له ساڵی  
 خوارەوەیه:  
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خهماڵندنهکانی   • گشتیدا،  له  بهرههم  بهرکهوتهیکهرتی  له  کهس  ئهم   تاکه  بۆ  بهکارهاتووە 
بههای  چالکییه بۆ ساڵی    و  له کهرتی گشتیدا  ملیۆن   (797709.7)  ,2018زیادەی ههرێم 

 دینار دەبێت. 
ناوەندی   • خهرجی  تایبهتدا،  کهرتی  خهماڵندنهکانی  کارەبا   (متوسط)له  لهسهر  تاک 

به   تایبهت  رووپێویهکانی  له  وە  بهکارهاتووە  به   وهيهرێگهبهم  خێزان،   مرههتێكڕاى 
بۆ ههرێم له کهرتی تایبهتدا له    (القیمه المضافه )زیادە    دەخهمڵێندرێت، بهم شێوەیه بههای

 ملیۆن دینارە.   (197899.1) دا  2018ساڵی 
ملیۆن   (995608.8)بڕی    2018و ئاو بۆ ساڵی    بهرههمی ههرێمی بۆ چالکی کارەبا تێکڕای   •

پێکدێنێت، بهاڵم ئهوەی پهیوەسته به پێکهاتهکانی بههای زیادە بۆ ئهم  ى %(13.9)دینارە که 
کرێکاران  و  کارمهندان  بۆ  قهرەبووەکان  بهشداری  رێژەی  که  کردووە  تێبینیمان  چالکییه، 

رێژەی  %(23.7) کاتێکدا  له  کردەکان  ە،  العملیات)زیادەی  زیادە    ( فائض  بههای  لهبهرامبهر 
  (759)یه ئهوە دەگهیهنێت که چالکییهکه به بڕی نزیکهی  زیادەوە ئهم    %(76.3)گهیشتۆته  

 دەردەکهوێت.   (5)ملیار دینار قازانجی کردووە وەک له خشتهی 

بۆ چالکی کارەباو ئاو بۆ ساڵی   ناوخۆ: تێکڕای بهرههمی ههرێمیی و تێکڕای بهرههمی (5)خشتهی     
 ( به ملیۆن دینار) 2018

  
بەهای  

 بەرهەمهێنان
بەهای  

قەرەبووکردنەوەی   زیادە بەهای  پێداویستییەکان
 کارمەندان

زیادەی 
کردەکان  

 (پڕۆسەکان)
پارێزگاکانی  

 ناوەند 
9597431.5 3442861.2 6154570.3 1456030.3 4698540.0 

پارێزگاکانی  
هەرێمی  

 تان کوردس
1,552,920.3 557,311.5 995,608.8 235,663.5 759,945.3 

 5458485.3 1691693.8 7150179.1 4000172.7 11150351.8 کۆی گشتی 
له ههرێمی کوردستان گهیشتۆته    بۆ چالکی کارەبام  رههبه بههای   ئاو  له کاتێکدا    )1.5)و  تریلیۆن دینار 

گهیشتۆته   پێداویستییهکانی  چالکییهکه    (557.3)بههای  زیادەی  بههای  شێوەیه  بهم  دینار،  ملیار 
 ملیار دینار. (995.6) گهیشتۆته 
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 :  دانكردنئاوه و  بيناسازى چاالکی 
 چوارچێوەی گشتی: 

   ,تایبهتو بهڵێندەرایهتی له کهرتهکانی گشتی و دانكردن ئاوهکۆمپانیاکانی  •
 ,  و بهڵێندەرەکان  باڵهخانه تهواوکراوەکان لهدەرەوەی چوارچێوەی کۆمپانیا •
 ,  له لد بيناسازى نۆژەن کردنهوە له شارو  •
 باڵهخانهکانی میری و کهرتی گشتی. بينا بۆ و پاراستنى  چاکردنهوە •

 سهرچاوەی زانیاریهکان: 

 , خهماڵندنه بهراییهکانتهرخانکراوەکانی کۆمپانیاکانی کهرتی گشتی له  •
 , ئهژمێرەکانی کۆمپانیاکانی کهرتی گشتی له خهماڵندنه راستهقینهکان •
ئاوهراپۆرتهکانی   • و  تایبهتی    دانكردنبيناسازى  و  گشتی  کهرتی  ههردوو  بهڕێوەبهرایهتی   / له 

 ,دانكردنئاوه ئامارەکانی 
 , (نۆژەنکردنهوەبيناسازى خهرجییهکانی خێزان لهسهر )رووپێویهکانی تایبهت به خێزان  •
بودجه • ئهژمێرەکانی  تهرخانکراوەکان و  بڕگهی خهرجکردن )دەوڵهت و کهرتی گشتی    كۆتايى  و 

 . (پاراستنى  بيناكانلهسهر 

 کارکردن: ڕێبازى 

وەرگرتن له زانیاریهکانی تایبهت به کۆی گشتی دەخهمڵێندرێت به سوود    (کهرتی گشتی)بهرههم   •
 .  (بيناكانى تر +نیشتهجێبوون  نابيناى  +نیشتهجێبوون بيناى )سهرمایهی جێگیر وەک 

تایبهت )بهرههم   • کۆی    (کهرتی  به  تایبهت  زانیاریهکانی  له  وەرگرتن  سوود  به  دەخهمڵێندرێت 
  یا   (سازى تربينا  +نیشتهجێبوون    نابيناى    +نیشتهجێبوون  بيناى  )گشتی سهرمایهی جێگیر وەک  

به   پهیوەست  ئامارەکانی  راپۆرتی  له  وەرگرتن  سوود  به  ئاوه خود  و   له  وهدانكردنهبيناسازى 
تایبهت   ئامارەکانی  )کهرتی  بهڕێوەبهرایهتی  بهڕێوەبهرایهتی (بيناسازىله  راپۆرتی  کاتێکدا  له   ،

دەگرێتهوە که رێگهپێدانی دروستکردنیان   يانه بيناتهنها ئهو    دانكردنبيناسازى و ئاوه ئامارەکانی  
 ههیه. 

پێداویستیهکا • سهرەوە،  بڕگهکانی  ههردوو  رێگهی بۆ  له  دەخهمڵێندرێت  قهرەبووەکان  و  ن 
له وەزارەت   دانكردنبيناسازى و ئاوهراوێژکردن به کهسانی پسپۆڕ له بهڕێوەبهرایهتی پالندانانی  
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کهرتی    له  دانكردنبيناسازى و ئاوهندرێن له راپۆرتی  پشت بهستن بهو رێژانهی دەردەهێ  بهیاخود  
 .(دانكردنبيناسازى و ئاوهبهڕێوەبهرایهتی ئامارەکانی )گشتی 

  رێژەی ههرێمی کوردستان بۆ کهرتی تایبهت دەخهمڵێندرێت و زیاد ناکرێته سهر کهرتی گشتی له  •
 خراوەتهسهر هۆبهی پێکهێنان.  پێشتر بهرئهوەی 

خێزان   • رووپێویهکانی  زانیاریهکانی  بهکارهێنانی  ساڵی  )به  رووپێوی  ,  (2018-2017دوایین 
 له لد  . بيناسازى و  نۆژەنکردنهوە له شار دەخهمڵێندرێت بۆبهرههم 

پاراستنى   • و  لهسهر  بينا  چاکردنهوە  ئهژمێردەکرێن  گشتی  کهرتی  و  حکومییهکان 
بهراییهکان  تهرخانکراوەکان خهماڵندنه  به  تایبهت  گشتی  کهرتی  و  حکومهت  گشتی  بودجهی  ی 

 حکومهت و ئهژمێرەکانی کهرتی گشتی. له داخستنی ئهژمێرە گشتییهکانی یاخود 
 سهرجهم بڕگهکانی سهرەوە به یهکهوە.  ى وهکۆكردنه •
کار  يان  تهرخانکراوەکان  شیکردنهوەی   • بوارەدا  لهم  که  گشتی  کهرتی  کۆمپانیاکانی  بودجهکانی 

 دەکهن. 
خۆی   • پێش  خاڵهکانی  گشتی  کۆی  له  پێشوو  خاڵی  له  دەرهێنانی دەردەکرێت  ئهنجامهکان  بۆ 

له کهرتی بيناسازى  هکانی  ییئهمهش لهبهرئهوەی زۆربهی بهڵێندەرایهت)بهرههم له کهرتی تایبهت  
 . (جێبهجێدەکرێن تی تایبهتحکومهت له لیهن کۆمپانیاکانی کهر

  دانكردنبيناسازى و ئاوه بهرههمی ههرێمی له ههرێمی کوردستان بۆ چالکی كۆى  خهماڵندنی 

دەستهی ئاماری ههرێمی کوردستان ههڵستاوە به ئامادەکردن و دەرکردنی راپۆرتی ئامارەکانی پهیوەست  
کوردستاندا    بيناسازىڕێگهپێدانی  به   ههرێمی  ژمارە2018  –  2013نێوان    لهله  راپۆرته  ئهم  وە  و    ، 

ناڕێکخراودا  بيناسازى  ێگهپێدانی  ڕتێچووی   کهرتی  له  گوزەران)تێدایه  و  ئهو    (یانخێزانهکان  ههروەها 
ژمارە به  پهیوەست  که  تێدایه  تهواوکراو  زانیاریانهشی  پڕۆژە  تێچووی  تهواونهکراوەکان  و  لیهن   نو  له 
دیکه   زانیاری  سهرەڕای  له  کۆمپانیاکانهوە.  چوارگۆشه  مهتر  یهک  تێچووی  به  ههیه  پهیوەندیان  که 

یهکسانه    2018بۆ ساڵی    بينا انهکانی  روون دەکاتهوە که تێچووی رێگهپێد  مان پڕۆژەکان. ئهم راپۆرته بۆ
کۆمپانیاکانی    (658200)به   کهرتی  له  ههروەها  نارێکخراودا،  کهرتی  له  دینار  دا خانووسازیملیۆن 

 ملیۆن دینار.  (3703965.2)بهرههمهکهی دەگاته  

له دانكردن  ئاوهو    خانووسازیلهسهر بنهمای ئاماژەکانی سهرەوەو، بههای زیادەی بهدەستهاتوو له چالکی  
ساڵی   بۆ  کوردستان  ههرێمی  له  تایبهت  به    2018کهرتی  که    ( 2477709.8)یهکسانه  دینار  ملیۆن 
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له دانكردن  اوه ئو    خانووسازیپێکدێنێت له کۆی گشتی بههای زیادەی بهدەستهاتوو له چالکی    %(20.5)
چالکییه  ئهم  زیادەی  بههای  به  پهیوەسته  ئهوەی  بهاڵم  عێراق،  ههموو  ئاستی  لهسهر  تایبهت  کهرتی 

رێژەی   ئهوەمان کردووە که  له چالکییهدا تێبینی  بهشداری قهرەبووکردنهوەکانی کرێکاران و کارمهندان 
. ئهم زیادەیهش  %( 77.2)دە گهیشتۆته  ە، له کاتێکدا رێژەی زیادەی کردەکان بهرامبهر بههای زیا%(22.8)

نزیکهی    ئاماژەیه به  چالکییه  ئهم  که  دینار  (1.9)که  له خشتهی    تریلیۆن  وەک  کردووە  دا    (6)قازانجی 
که   باسه  شایانی  ههرێم  دەردەکهوێت.  حکومهتی  وەبهرهێنانی  سهرەکیدەستهی  بۆ    يهسهرچاوەی 

بهزانیاریهکانی   زانیاری    ,بيناسازىکۆمپانیاکانی    تایبهت  کهرتی گشتیبۆ  بهاڵم سهرچاوەی   ,پڕۆژەکانی 
بهڕێوەبهرایهتی وەبهرهێنانه له وەزارەتی پالندانانی حکومهتی ههرێم. وە تا ئێستا ووردەکاری پهیوەست  

   جیابکرێنهوە. تا ههرێم كانىرهنيشاندهیهکانی کهرتی گشتی لهبهردەست نین بۆ  یبه زانیار

ساڵی  لهدانكردن ئاوه و بيناسازى بۆ چالکی  ناوخۆبهرههمی كۆى بهرههمی ههرێمی و كۆى : (6)خشتهی 
 ( به ملیۆن دینار) 2018

بەهای     
 بەرهەمهێنان

بەهای  
قەرەبووکردنەوەی   زیادە بەهای  پێداویستییەکان

 کارمەندان
زیادەی 

 کردەکان  
پارێزگاکانی  

 ناوەند 
16916805.5 7283852.0 9632953.5 2040485.5 7592468.0 

پارێزگاکانی  
هەرێمی  

 تان کوردس
4,362,165.2 1,884,455.4 2,477,709.8 564,917.8 1,912,792.0 

 9505260.0 2605403.3 12110663.3 9168307.4 21278970.7 کۆی گشتی 
تریلیۆن دینار    )4.3)له ههرێمی کوردستان گهیشتۆته    دانكردنبيناسازى و ئاوه بۆ چالکی  م  رههبه بههای  

گهیشتۆته   پێداویستییهکانی  بههای  کاتێکدا  زیادەی    ( 1.8)له  بههای  شێوەیه  بهم  دینار،  تریلیۆن 
 تریلیۆن دینار.  (2.7)چالکییهکه گهیشتۆته  
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 و گەیاندن و کۆگاکردن:   چاالکی گواستنەوە 
 چوارچێوەی گشتی:

 ,  و گهیاندن له کهرتی گشتی کۆمپانیاکانی گواستنهوە •
 ,  و گهیاندن له کهرتی تایبهت کۆمپانیاکانی گواستنهوە •
 ,  کار دەکهن  له کهرتی تایبهتى و ئۆتۆمۆبێالنه ئه •
 ,  تاوەرەکانی ئینتهرنێت •
 کۆمپانیاکانی گهشت و گوزار.  •

 سهرچاوەی زانیاریهکان: 

 ,  تایبهتبودجهی کۆمپانیاکانی کهرت   •
تایبهت   • کهرتی  له  ئۆتۆمۆبێلهکان  ژمارەی  گواستنهوە  / راپۆرتی  ئامارەکانی  و   بهڕێوەبهرایهتی 

 ,  گهیاندن
تایبهت   • کهرتی  له  ئۆتۆمۆبێلهکان  کارپێکردنی  تێچووی  ئامارەکانی   / رووپێوی  بهڕێوەبهرایهتی 

 , گواستنهوەو گهیاندن
 ,و گهیاندن امارەکانی گواستنهوەبهڕێوەبهرایهتی ئ  / رووپێوی تاوەرەکانی ئینتهرنێت  •
 و پهیوەندیهکان. ڕاگهیاندن دەستهی  / داتاو زانیاریهکان له کۆمپانیا تایبهتهکانی پهیوەندیهکان •

 کارکردن: ڕێبازى  

تهرخانکراوەکان   • گواستنهوەيان  شیکردنهوەی  کۆمپانیاکانی  کهرتی    بودجهی  له  گهیاندن  و 
 گشتی.

له   • وەرگرتن  جۆریان  ڕاپۆرتی  سوود  بهپێی  ئۆتۆمۆبێلهکان  بهڕێوەبهرایهتی )ژمارەی  له 
گواستنهوە گهیاندن  ئامارەکانی  جۆریان    (و  بهپێی  ئۆتۆمۆبێلهکان  زیاد  گيرێت  ردهوهژمارەی  و 

 . ڕابردووسهر ژمارەی ئۆتۆمۆبێلهکانی ساڵی  دەکرێنه 
تایبهتڕووپێوی  له   • کهرتی  ئۆتۆمۆبێلهکانی  کارپێکردنی  وەردەگیرێت      تێچووی  رێژەی )سوود 

دەکهن  كهئۆتۆمۆبێلهکانی   و   ژمارەی رۆژەکانی کارکردنی  و  کار  رۆژانهی    داهاتی  راستهقینهیان 
چاکردنهوە و  سووتهمهنی  له  ئۆتۆمۆبێل  یهک  پێداویستییهکانی  و  ئۆتۆمۆبێل  بۆ   (یهک 

تایبهت.   کهرتی  ئۆتۆمۆبێلهکانی  زیادەی  بههای  باسه خهماڵندنی  ساڵی ڕووپێوی  شايانى  یهکهی 
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ساڵی     2018 ڕووپێوی  ئامار,  دەزگای  هاوکات  بهردەسته،  ڕووپێوی    2020دوایین 
 جێبهجێکردووە و راپۆرتهکهش له قۆناغهکانی کۆتاییه. 

گهیاندن   • گواستنهوە) کۆمپانیاکانی  ئامارەکانی  بهڕێوەبهرایهتی  رێگهی  و   له  گهیاندن  و 
دەدەن به بهڕێوەبهرایهتی زانیاریهکانیان    ( و پهیوەندیهکانڕاگهیاندن  پهیوەندیهکان و دەستهی  

لهبهر ئهوەی )که ههڵدەستێت به خهماڵندنی بههای زیادەی ئهو کۆمپانیایانه  نيشتمانى  ژمێریاری  
زانیاریهکانیان کۆمپانیاکان  له  به    ىههندێک  نهناردووەپهیوەست  پێداویستیهکانیان  و   , داهات 

 . (بۆیه خهماڵندنهکه ئهنجامدرا به بهکارهێنانی گۆڕانکاری کردن له ژمارەی هێڵهکان
زیادە • بههای  گشتی  کافتریا  کۆی  به  تایبهت  ووردەکاریهکانی  و    و  ئینتهرنێت  قاوەخانهکانی  و 

که به شێوەیهکی وەرزی ڕووپێوانهی  تاوەرەکانی ئینتهرنێت دەخهمڵێندرێت لهسهر بنهمای ئهو  
 . جێبهجێدەکرێن و گهیاندن  مارەکانی گواستنهوەڕێوەبهرایهتی ئاله لیهن به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 
 

 و گهیاندن و کۆگاکردن بۆ ههرێمی کوردستان:  بهرههمی ههرێمی بۆ چالکی گواستنهوەكۆى  خهماڵندنی 

ژمارەی  و  تایبهت  کهرتی  ئۆتۆمۆبێلهکانی  ژمارەی  به  پهیوەست  کوردستان  ههرێمی  زانیاریهکانی 
ئینتهرنێت ڕووپێوەکانی بهردەستن و دەستهی ئاماری ههرێمی کوردستان بهشدارە له  هێڵهکانی مۆبایل له 

تایبهتله    كاردان  له  كه  ىنه ئۆتۆمۆبێالو  ئه و تێچووی   بهاڵم چوارچێوەی کۆمپانیاکانی کهرتی  داکهرتی   ،
بۆ  ههرێم  له  دارایی  چاودێری  دیوانی  لهگهڵ  بکرێت  ههماههنگی  وایه  ئومێد  و  نین  لهبهردەست  گشتی 

 داخستنی ئهژمێرەکانی ئهم کۆمپانیایانه. فهراههمکردنی راپۆرتهکانی 

کهرتى  له    2018بۆ ساڵی    و گهیاندن له ههرێمی کوردستان  بهرههمی ههرێمی بۆ چالکی گواستنهوە  كۆى
بڕی    داتایبهت دینار  (5568239.1)به  بههای    %(23.2)که    خهمڵێندراوە  ملیۆن  گشتی  کۆی  زیادە  ی 

عێراق، بهاڵم ئهوەی پهیوەسته به پێکهاتهکانی بههای زیادەی ئهم    پێکدێنێت له سهرجهم کهرتی تایبهتی
ری قهرەبووەکانی کرێکاران و کارمهندانی بهشدا  %(52.7)تێبینی ئهوەمان کردووە که رێژەی    ,چالکییه

وە ئهم زیادەیه    %(47.3)بههای زیادە گهیشتۆته  ر  سه  لهرێژەی زیادەی کردەکان  ئهم بوارەیه، له کاتێکدا  
به نزیکهی    يهوه ئاماژە  به  چالکییهکه  خشتهی    (2.6)که  له  وەک  کردووە  قازانجی  دینار  دا  (7)تریلیۆن 

      دەردەکهوێت.    

ساڵی   لهو گهیاندن  بۆ چالکی گواستنهوە ناوخۆبهرههمی كۆى بهرههمی ههرێمی و كۆى : (7)خشتهی 
 ( به ملیۆن دینار) 2018

 

بەهای    
 بەرهەمهێنان

بەهای  
قەرەبووکردنەوەی   زیادە بەهای  پێداویستییەکان

 کارمەندان
زیادەی 

 کردەکان  
پارێزگاکانی  

 ناوەند 
31613368.9 13222856.5 18390512.4 10752057.9 7638454.5 

پارێزگاکانی  
هەرێمی  

 تان کوردس
8623590.4 3055351.3 5568239.1 2932600.6 2635638.5 

 10,274,093.0 13,684,658.5 23,958,751.5 16,278,207.8 40,236,959.3 کۆی گشتی 



 

26 
 

  )8.6)و گهیاندن و کۆگاکردن له ههرێمی کوردستان گهیشتۆته    بههای بهرههمهێنان بۆ چالکی گواستنهوە
گهیشتۆته   پێداویستییهکان  بههای  کاتێکدا  له  دینار  بههای    ( 3.1)تریلیۆن  شێوەیه  بهم  دینار،  تریلیۆن 

 تریلیۆن دینار. (5.5)زیادەی چالکییهکه گهیشتۆته 

 و هوتێلەکان و هاوشێوە:   چاالکی بازرگانی تاک و کۆ

 چوارچێوەی گشتی: 
 ,کۆمپانیاکانی بازرگانی له کهرتی گشتی •
 , کاردەکهن له بواری بازرگانی تاک و کۆ كهیهکه ئابووریهکانی  •
 ,  هوتێل و چێشتخانهکان •
 خزمهتگوزاریه بازرگانییهکان.  •

 سهرچاوەی زانیاریهکان: 

 , تهرخانکراوەکانی کۆمپانیاکانی کهرتی گشتی له خهماڵندنه سهرەتاییهکان •
 , انبودجهی کۆمپانیاکانی کهرتی گشتی له خهماڵندنه راستهقینهک •
 ,بهڕێوەبهرایهتی ئامارەکانی بازرگانی / راپۆرتهکانی ئامارەکانی هوتێلهکان  •
 .(جواڵوەکان) رووپێویهکانی بازرگانی تاک و کۆ ههروەها رووپێوی یهکه گهڕۆکهکان •

 کارکردن: ڕێبازى  

 شیکردنهوەی تهرخانکراوەکان یان بودجهی کۆمپانیا بازرگانییهکان له کهرتی گشتی.   •
زانیاری • بنهمای  لهسهر  کۆ  و  تاک  به  فرۆشتن  یهکهکانی  زیادەی  بههای  کانی هخهماڵندنی 

ئۆتۆمۆبێلهکانڕووپێوی   تاک و کۆ و چاکردنهوەی  له لیهن   دەکرێت  جێبهجێ  بازرگانی  که 
ئام ساڵی  بهڕێوەبهرایهتییهکانی  له  بازرگانی  دراوه ئه  2013-2012ارەکانی  کاتی نجام  له   ،

ئهم   ئامار  دەزگای  عێراق   جێبهجێڕووپێوە  ئێستاشدا  پارێزگاکانی  سهرجهم  و  دەکات 
 دەگرێتهوە.  

خهماڵندنی بههای زیادە بۆ یهکه گهڕۆکهکان که ههمیشه له بواری بازرگانی تاک کار دەکهن  •
 . 2015لهسهر بنهمای رووپێوی بهڕێوەبهرایهتی ئامارەکانی بازرگانی 

بهکارهێنانی راپۆرتهکانی هوتێلهکان له بهڕێوەبهرایهتی ئامارەکانی بازرگانی بۆ خهماڵندنی  •
بهکارهێنانی    بههای زیادە لقهی چالکییهکه، سهرەڕای  ئهم  ڕووپێوەکانی و ووردەکاریهکانی 

 پهیوەست به چێشتخانهکان که به شێوەیهکی وەرزی ئهنجام دەدرێن.      
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لە  كۆ  خەماڵندنی   هاوشێوە  پڕۆژەی  و  هوتێلەکان  و  کۆ  و  تاک  بازرگانی  بواری  لە  هەرێمی  بەرهەمی 
 هەرێمی کوردستان:  

ئاماری ههر ئامار  ڕووپێوەکان  ێمی کوردستان بهشداری دەکات له سهرجهم  دەستهی  ناوەندی  که دەزگای 
بهستراوە، بهاڵم   بهرههمی ههرێمی پشتی پێكۆى  جێبهجێیان دەکات لهم بوارەدا ههروەها له خهماڵندنی  

کاردەکهن بوارەدا  لهم  که  نییه  لهبهردەست  گشتیمان  کهرتی  کۆمپانیاکانی  وایه .  چوارچێوەی  ئومێد 
ژمێریاری   بگرێتهخۆی  يى  وهتهنهبهڕێوەبهرایهتی  کۆمپانیایانهش  ئهم  ههرێم  ئاماری  دەستهی    ر گهئه له 

 .وێتست كهدهبه چوارچێوەیهکیان له دیوانی چاودێری دارایی ههرێم

تایبهت کهرتی  به  پهیوەسته  زیادەی    ,ئهوەی  ساڵی  كۆى  بههای  بۆ  ههرێمی  دەکاته    2018بهرههمی 
. بههای زیادەی کهرتی تایبهت له سهرتاسهری عێراق پێکدێنێت  %(22.2)و    ملیۆن دینار   (3840703.1)

رێژەی بهشداری قهرەبووەکانی  تێبینی دەکرێت که    ,سهبارەت به پێکهاتهکانی بههای زیادەی ئهم چالکییه
ە له بهرامبهر بههای زیادە،  %(84.6)رێژەی زیادەی کردەکان    كه  يه، ئهوە له کاتێکداه%(15.4)کارمهندان  

تریلیۆن دینار قازانجی کردووە ههروەک    (3.2)ئهمهش ئهوە دەگهیهنێت که ئهم چالکییه به بڕی نزیکهی  
 دا دەردەکهوێت.    (8)له خشتهی 

هوتێلهکان و و بۆ چالکی بازرگانی تاک و کۆ  ناوخۆبهرههمی كۆى بهرههمی ههرێمی و كۆى : (8)خشتهی 
 ( به ملیۆن دینار ) 2018بۆ ساڵی  هاوشێوەیان

بەهای    
 بەرهەمهێنان

بەهای  
قەرەبووکردنەوەی   زیادە بەهای  پێداویستییەکان

 کارمەندان
زیادەی 

 کردەکان  
پارێزگاکانی  

 ناوەند 
18875919.4 5215347.6 13660571.8 2100616.6 11559955.2 

پارێزگاکانی  
هەرێمی 

 تان کوردس

5416294.6 1765407 3650887.6 581279.8 3069607.8 

 14629563.0 2681896.4 17311459.4 6980754.6 24292214.0 کۆی گشتی 

گهیشتۆته   کوردستان  ههرێمی  له  هوتێلهکان   و  کۆ  و  تاک  بازرگانی  چالکی  بۆ  بهرههم    ( 5.4) بههای 
پێداویستییهکان   بههای  کاتێکدا  له  دینار  چاڵكييه  لهتریلیۆن  بهم    (1.7)گهیشتۆته  م  دینار،  تریلیۆن 

 تریلیۆن دینار.  (3.6) كاتهدهشێوەیه بههای زیادەی چالکییهکه 
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 :  دڵنیاییچالکی بانکهکان و 
 چوارچێوەی گشتی: 

   ,بانکهکان له کهرتی گشتی و تایبهت •
 , له کهرتی تایبهت و گشتی دووباره دڵنیاییکۆمپانیاکانی دڵنیایی و  •
 , بانکییهکانکۆمپانیا  •
 .(حهواڵه)کۆمپانیاکانی گواستنهوەی دارایی  •

 سهرچاوەی زانیاریهکان: 

 ,  دڵنيايى دووبارهو کۆمپانیاکانی دڵنیایی و داخستنی ئهژمێرەکانی بانکهکان راپۆرتی  •
دارایی  یرووپێوی • و گواستنهوەی  بانکییهکان  بانکی  هکانی کۆمپانیا  هاوکاری  به  ئامار  دەزگای  که 

  ناوەندی عێراق جێبهجێیان دەکات. 

 :کارکردنڕێبازى  

که به   بیمه بانکهکان و کۆمپانیاکانی دڵنیایی و    (یاخود نووسراوی فهرمی)شیکردنهوەی بودجه   •
 , شێوەیهکی وەرزی دەنێردرێن بۆ دەزگای ئامار

 هکان.  یواستنهوەی دارایی له رووپێویخهماڵندنی بههای زیادەی کۆمپانیا بانکییهکان و گ •

 بۆ ههرێمی کوردستان:  دڵنیاییبهرههمی ههرێمی بۆ چالکی بانکهکان و كۆى  خهماڵندنی 

ههرێمی   له  دارایی  گواستنهوەی  کۆمپانیاکانی  یاخود  دڵنیایی  کۆمپانیاکانی  و  بانکهکان  دەربارەی 
نییهزانیارييه  کوردستاندا بهردەست  له  جیاکراو  زانیاری  .كى  ههیه  له  يئهوەی  بانکانهی  ئهو  دەربارەی  ه 

ت ههیه،  لقیان  کوردستان  بانکانهش  ههرێمی  ئهو  زانیاریانهئههنانهت  كهو  ههرێم     ى  لقهکانی  به  تایبهتن 
بۆ    ناخهنڕێک  بهجیا   بۆیه خهماڵندن  نهکراوكۆى  ،  بوارەدا  لهم  لهگهڵ   و  ە بهرههمی ههرێمی  رێککهوتن 

و   بکرێن  ههژمار  کاردەکهن  ههرێم  له  بانکانهی  ئهو  که  کرا  ههرێم  نهتهوەیی  ژمێریاری  بهڕێوەبهرایهتی 
بهرههم به شێوەیهکی وەرزی، بۆ  زانیاریهکانیان پێشکهش بکهن بۆ نوێکردنهوەی زانیاریهکانی تایبهت به  

 ههم بۆ ههرێمی کوردستان نو  بکهنهوە.   ئهوەی تیمی ژمێریاری نهتهوەیی بتوانن خهماڵندنهکانی بهر
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 :  (چالکییهکانی بهکرێدان و خانووبهرە)خاوەندارێتی یهکهی نیشتهجێبوون 
 چوارچێوەی گشتی:

 (خهڵک)چ له لیهن یهکه حکومییهکان یاخود خێزانهکان  جا  ەکان  بهکرێدراوبينا  خانوو و  ی  داهات •
 , نبهکر  گیراب

بازرگانی    كه  هکانیخزمهتگوزاری • کهرتی  نووسینگهکانی دەکرێن  پێشکهش  به  لێیان  مهبهست  و 
   .   ئهنجامدەدەن که گرێبهستهکانی بهکرێدان یهخانووبهرە

 سهرچاوەی زانیاریهکان: 

خێزان  یرووپێو • و  )یهکانی  کر   لهسهر  شوێنى خهرجکردن  پاراستنى  و  چاکردنهوە 
   ,(جێبووننيشته

پێشکهش  ڕووپێوی   • کهرتی  كراو  خزمهتگوزاریهکانی  لهبه  که  ڕووپێوی  ڵ  هگ  بازرگانی 
ساڵی   رووپێویهکهی  وە  جێبهجێدەکرێن  کهسییهکان  رووپێوی    2014خزمهتگوزاریه  دوایین 

 , بهردەسته
ئهژمێرەکانی   • داخستنی  گشتی  راپۆرتی  کهرتی  کۆمپانیاکانی  و  لهسهر )دەوڵهت  خهرجییهکان 

 .  (و باڵهخانهکان بهکر  گرتنی خانووبهرە

 کارکردن:ڕێبازى  

ڕێگای   كههکانی پهیوەست بهم چالکییه، ئهژمێرکردن به رێگایهکی ناڕاستهوخۆ  یلهبهر نهبوونی رووپێوی
 ئهنجام دەدرێت بهم شێوەیهی خوارەوە:   هخهرجییهکان

خهرجییهکان   ناوەندی  خێزان،  رووپێویهکانی  بهکاردێنین  بۆ  له  ئهژمێرکراو)کر   بۆ    (خهمڵێندراوو 
چا لهسهر  خهرجییهکان  ههروەها  بهرههم.  پاراستنى  کردنهوەئهژمێرکردنی  بۆ    و  بهکاردێت  خانوو 

 ,  خهماڵندنی پێداویستیهکان

  ,به کهرتی بازرگانی كراوسوود وەرگرتن له رووپێوی خزمهتگوزاریهکانی پێشکهش •
راپۆرتی   • له  کر   خهرجیهکانی  له  وەرگرتن  ئهژمێرەکان  سوود  سهر  داخستنی  بکرێته  زیاد  تا 

 بهرههم.    

 بهرههمی ههرێمی چالکیهکانی بازرگانی و خانووبهرە له ههرێمی کوردستان:  كۆى  خهماڵندنی 
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له   دەکات  بهشداری  کوردستان  ههرێمی  ئاماری  و  ڕووپێوەکانی  دەستهی  ڕووپێوی  خێزان 
پێشکهش به    كراوخزمهتگوزاریهکانی  پهیوەست  زانیاریهکانی  ئهوە  لهبهر   ، بازرگانی  کهرتی  به 

و   گرتن  بهکر   پاراستنى  خهرجییهکانی  و  پێشکهشچاکردنهوە  خزمهتگوزاریهکانی  و    له   كراوخانوو 
بهبهردەستدايه به  تایبهت  زانیاریهکانی  ههروەها  له بينا  کرێدانی    .  ههندێک  له  چالکییانهی  ئهو  بۆ 

کۆمپانیاکانی کهرتی  داخستنی ئهژمێرەکانی  راپۆرتی    هاڵم. بستهردهبه  ەردەکهونئابوورییهکان دڕووپێوە  
بهرههمی ههرێمی كۆى  بههای زیادەی    ,گشتی بهردەست نین. لهسهر بنهمای ئهو زانیاریانهی لهبهردەسته

چالکی   ب  خاوەندارێتیبۆ  نیشتهجێبوون  ساڵی  یهکهی  دینار  (2272330.7)دەکاته    2018ۆ  و    ملیۆن 
گشتی  له    %(13.9) زیادەی  کۆی  بوارەبههای  عێراقله    پێکدێنێت  ئهم  به  تهواوی  سهبارەت  بهاڵم   ،

 پێکهاتهکانی بههای زیادەی ئهم چالکییه تێبینی دەکرێت که  رێژەی بهشداری قهرەبووەکانی کارمهندان 
چالكييهله كراوه  %( 0.02)  م  کاتێکداتۆمار  له  ئهوە  کردەکان    يه،  زیادەی  بهرامبهر  %(99.9)رێژەی  له  ە 

زیادەیهش   ئهو  زیادە،  بهبههای  ئدات  ده  وهئاماژە  نزیکهی  که  بڕی  به  چالکییه  دینار    (2.2)هم  تریلیۆن 
 دا دەردەکهوێت.  (9)قازانجی کردووە ههروەک له خشتهی 

یهکهی   خاوەندارێتیبۆ چالکی  ناوخۆبهرههمی كۆى بهرههمی ههرێمی و كۆى : (9)خشتهی 
 ( به ملیۆن دینار ) 2018بۆ ساڵی  (چالکییهکانی بهکرێدان و خانووبهرە)نیشتهجێبوون 

بەهای    
 بەرهەمهێنان

بەهای  
 پێداویستییەکان

قەرەبووکردنەوەی   زیادە بەهای 
 کارمەندان

زیادەی 
 کردەکان  

پارێزگاکانی  
 14040754.9 2810.3 14043565.2 2185951.9 16229517.1 ناوەند 

پارێزگاکانی  
هەرێمی  

 تان کوردس
2626030.8 353700.1 2272330.7 454.7 2271876.0 

 16312630.9 3265.0 16315895.9 2539652.0 18,855,547.9 کۆی گشتی 

چالکی   بۆ  بهرههم  گهیشتۆته    خاوەندارێتیبههای  کوردستان  ههرێمی  له  نیشتهجێبوون    ( 2.6)یهکهی 
پێداویستییهکان بههای  کاتێکدا  له  دینار  ئهتریلیۆن  چالكييهبۆ  بهم   (353.7)گهیشتۆته    م  دینار،  ملیار 

 تریلیۆن دینار.  (2.2) شێوەیه بههای زیادەی چالکییهکه گهیشتۆته 
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 چاالکی گشتی حکومەت:  
 چوارچێوەی گشتی: 

دامهزراو ئهو  که  سهرجهم  حکومیانهی  دهبودجه  ( مهرکهزی)  وهناوەنده  لهە  دابين  بۆ  بارەگای  )كرێتيان 
 . (تكرێ دابين دهيان ناوەند  يان لهبودجهو دامهزراوەکانی دیکه که  وەزارەتهکان و فهرمانگه

 سهرچاوەی زانیاریهکان: 

بهراییهکان   • خهماڵندنه  بۆ  دەوڵهت  گشتی  بودجهی  بودجه    / تهرخانکراوەکانی   –فهرمانگهی 
 , وەزارەتی دارایی

راستهقینهکانراپۆرتی   • خهماڵندنه  بۆ  دەوڵهت  ئهژمێرەکانی  بهڕێوەبهرایهتی   / داخستنی 
 وەزارەتی دارایی.  –ژمێریاری 

 کارکردن: ڕێبازى  

سهرەتاییهکان   • خهماڵندنه  له  حکومهت  تهرخانکراوەکانی  بودجه)بهکارهێنانی  و   (فهرمانگهی 
ئهژمێرەکان   ژمێریاری)داخستنی  بهڕێوەبهرایهتی  ئهگهری   (له  له  راستهقینهکان.  خهماڵندنه  بۆ 

راپۆرتی خهماڵندنه  باڵوکردنهوەی  کاتی  پێش  ژمێریاری  بهڕێوەبهرایهتی  زانیاریهکانی  گهیشنی 
 ییهکان ئهوا پشتی پێدەبهسترێت له خهماڵندنه سهرەتاییهکان و راستهقینهکان. سهرەتا

ههن   • دامهزراوە  بهاڵم    كهههندێک  دەردەکهون  گشتیدا  کهرتی  بودجهی  له  ئهژمێرەکانیان 
وەک کۆلیژی پهروەردە که کراوەتهوە ههروەها دەستهی حهج و    چالکییهکانیان حکومی گشتییه

 .  سهر چالکی حکومی گشتی دەکرێتهزیاد  مه . ئهعهمرە
کارمهندان   • لهگهڵ  ککۆدەقهرەبووەکانی  ناوەندرێتهوە  الوسيط)  بهکاربردنی  به   (الستهالك 

گواستنهوەی کارمهندان لدەبرێت )رەچاوکردنی لبردنی ههندێک له بڕگهکان و گۆڕینی پۆلێنیان  
ههروەها قهرەبووەکان  لهگهڵ  کۆدەکرێتهوە  و  پێداویستییهکان  له    له  بڕگه  ههندێک 

 ڕوانین لهو تێ (پێداویستییهکان لدەبرێن که پۆلێنکراون وەک پێکهێنانی سهرمایه یاخود شتی تر
 ئهم بڕگانه به ووردەکایهوە.  بۆ زانینی كراوه گشتی  یدۆسیهی حکومهت

 .  كانكردهخهماڵندنی تێکڕای بههای زیادەی  •
حکومهت   • ناوەندی    =بهرههمی  کارمهندان    +بهکاربردنی  زیادەی   +قهرەبووەکانی  تێکڕای 

 .  كانكرده
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   : 2018بەرهەمی هەرێمی بۆ چاالکی گشتی حکومەت بۆ هەرێمی کوردستان بۆ ساڵی كۆى خەماڵندنی 

دارایی   وەزارەتی  له  که  راستهقینه  بودجهی  زانیاریهکانی  بنهمای  ژمێریاری   / لهسهر  بهڕێوەبهرایهتی 
هاتووە، دەرکهوتووە که خهرجییهکانی ههرێمی کوردستان بریتیه له قهرەبووی فهرمانبهران  و چاودێری 

له  پێناچێتکۆمهاڵیهتی   کااڵ  خهرجی  خزمهتگوزاری    سهر  بهستراوە  بێتو  پشت   زانیاریانه ئهم  . 
كراينه وەزارەتی وهتهپشتڕاست  لهگهڵ  بکات  گفتوگۆ  پێویسته  ههرێم  ئاماری  دەستهی  لهسهر  بهاڵم   ،

 بۆ دەستکهوتنی زانیاریهکان به شێوەیهکی راستهوخۆ.   ههرێمدارایی 

بۆ ساڵی   له ههرێمی کوردستان  زیادەی چالکی گشتی حکومهت    (1995656)گهیشتۆته    2018بههای 
م  اڵی تێکڕای بههای زیادەی ئهم چالکییه پێکدێنێت له سهرتاسهری عێراقدا، به  %(5.1)دینار که  ملیۆن  

زیادە بههای  به  پهیوەسته  دەکهین    یئهوەی  تێبینی  چالکییه  بهشداری   %( 96.4)ئهم  رێژەی 
بههای بهرامبهر  له  کردەکانه  زیادەی  رێژەی  کاتێکدا   له  بوارەدا،  لهو  کارمهندانه  زیادە    قهرەبووەکانی 

ملیار دینار قازانجی   (71)که چالکییهکه به بڕی نزیکهی    يهوهبه ئه  ئاماژەوە ئهم بهها زیادەیه    ه%(3.6)
 دەردەکهوێت.   ( 10)کردووە وەک له خشتهی 

کی گشتی حکومهت بۆ ساڵی اڵبۆ چا ناوخۆبهرههمی كۆى بهرههمی ههرێمی و كۆى : (10)خشتهی 
 ( به ملیۆن دینار) 2018

بەهای    
 بەرهەمهێنان

بەهای  
قەرەبووکردنەوەی   زیادە بەهای  پێداویستییەکان

 کارمەندان
زیادەی 

 کردەکان  
پارێزگاکانی  

 ناوەند 
42109036.6 5185020.8 36924015.8 35597589.1 1326426.7 

پارێزگاکانی  
هەرێمی 

 تان کوردس

1995656.0  1995656.0 1924451.3 71204.7 

 1397631.4 37522040.4 38919671.8 5185020.8 44104692.6 کۆی گشتی 
تریلیۆن دینار وە ههر   (1.9)چالکی گشتی حکومهت له ههرێمی کوردستان گهیشتۆته    له   بههای بهرههم
ژمارەیه   زیادەبۆ  ئهم  کااڵ  ڕاستهش  بههای  لهسهر  خهرجییهکان  دەرنهکهوتنی  و  نهبوون  و   لهبهر 

 خزمهتگوزارییهکان له بودجهی گشتیدا. 
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 چاالکی خزمەتگوزاریە کەسییەکان:  
یهکه  سهرجهم  گشتی:  کهسهکان   چوارچێوەی  تایبهت )و  کهرتی  خزمهتگوزارییهکانی   (له  ئهوانهی 

دەکهن   پهروەردە پێشکهش  جۆراوجۆر  دیکهی  خزمهتگوزاری  و  شتومهک  و  تهندروستی  و  فێرکردن  و 
ئاژانسى خزمه گرنگیدان به خود و چالکییهکانی بهکرێدان و بهکرێگرتن و  چالکییهکانی  )وەک     تگوزارى 

 . (گهشتوگوزار و چاکردنهوەی ئامێرە تایبهتی و کهسییهکان و هی دیکه

 سهرچاوەی زانیاریهکان: 

 , (دوایین رووپێوی بهردەسته 2014رووپێوی ساڵی )ه کهسییهکان یپێوی خزمهتگوزاریروو •
 رووپێویهکانی خێزان.   •

 کاکردن:ڕێبازى  

رووپێویهکانی پهیوەست به خزمهتگوزاریهکانی کهسییه که  ئهم زانیاریانه  كى  رهسه سهرچاوەی   •
و   بهرههم  نیشاندەرە و قهرەبووی کارمهندان    ندىناوه   كاربردنىبه بههای  بابهتی دیکهی وەک  و 
دەکاتداواکراوەکان   ساڵی    فهراههم  رووپێویهکهی  که    2014وە  بهردەسته  رووپێوی  دوایین 

 نهگرتووە.   خۆ لهپارێزگاکانی دەرەوەی ژێر کۆنترۆڵی حکومهت 
خزمهتگوزار • رووپێوی  نهبوونی  ئهگهری  کهسییهکانیله  ووردبینی،   ,یه  مهبهستی  بۆ  ههروەها 

وەاڵمی  بڕگهکانی فێرکردن و   لههکانی خێزاندا  یخهرجییهکانی خێزان بهکاردێت که له رووپێوی
و   خزمهتگوزاری  کااڵتهندروستی  کهسییهکان  یو  دهبهه  لهم كرێت  دى  خێزان  خهرجییهکانی  و 

چالکییه.   ئهم  بهرههمی  وەک  دەکرێن  ههژمار  کرداری  پبڕگانه  له  بهکارهاتووەکان  ێداویستییه 
 ه کهسییهکان. یبه پشت بهستن به رووپێویهکانی خزمهتگوزاری  دەخهمڵێندرێتبهرههمهێنان 

بۆ چاالکی خزمەتگوزاركۆى  خەماڵندنی   بۆ هەرێمی کوردستان  یبەرهەمی هەرێمی   لەیە کەسییەکان 
 :  2018ساڵی 

رووپێویهکانی  و  خێزان  رووپێویهکانی  له  دەکات  بهشداری  کوردستان  ههرێمی  ئاماری  دەستهی 
ه کهسییهکان يیخزمهتگوزارییه کهسییهکان به شێوەیهکی رێکوپێک. بههای زیادەی چالکی خزمهتگوزار

ساڵی   له  کوردستان  ههرێمی  گهیش  2018بۆ  که    (1206387.8) تۆته  دا  دینار  كۆى   ى%(13.9)ملیۆن 
بهاڵم ئهوەی پهیوەسته به پێکهاتهکانی بههای .  عێراقدا  تهواویبههای زیادەی چالکییهکه پێکدێنێت له  

چالکییه ئهم  که    ,زیادەی  دەکهین  لهم ڕێژەی    %(30.8)تێبینی  کارمهندانه  قهرەبووەکانی  بهشداری 
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وە ئهم زیادەیه    %(69.2)له بهرامبهر بههای زیادە گهیشتۆته  زیادەی کردەکان  بوارەدا، له کاتێکدا بههای  
کردووە وەک له خشتهی ژمارە  یملیار دینار قازانج ( 834)چالکییهکه به بڕی نزیکهی که  يهوهئه ئاماژە به 

 دا دەردەکهوێت:(11)

ی ه کهسییهکانيبۆ چالکی خزمهتگوزاری ناوخۆبهرههمی كۆى بهرههمی ههرێمی و كۆى : (11)خشتهی    
 ( به ملیۆن دینار) 2018بۆ ساڵی ههرێمی کوردستان 

بەهای    
 بەرهەمهێنان

بەهای  
قەرەبووکردنەوەی   زیادە بەهای  پێداویستییەکان

 کارمەندان
زیادەی 

 کردەکان  
پارێزگاکانی  

 ناوەند 
9914594.3 2457275.7 7457318.6 2296372.5 5160946.1 

پارێزگاکانی  
هەرێمی 

 تان کوردس

1604239.1 397851.3 1206387.8 371567.4 834820.4 

 5995766.5 2667939.9 8663706.4 2855127.0 11,518,833.4 کۆی گشتی 
ههرێمی  بهرههمى  بههای   له  کهسییهکان  خزمهتگوزاریه  گهیشتۆته  چالکی  تریلیۆن    (1.6)کوردستان 

پێداویستیهکانی چالکی گهیشتۆته   له کاتێکدا  زیادەی    ملیار دینار  (397.8)دینار  بههای  بهم شێوەیه  و 
 تریلیۆن دینار.   (1.2)  كاتهدهچالکییهکه 

بهها   کۆکردنهوەی  ئابووریزیادەى  لهرێگهی  پێشوودا  ه جۆراوجۆرەکانیچالکییه  كۆى  که    له خشتهکانی 
بهرههمی ههرێمی كۆى  له ئهنجامدا خشتهیهکمان به    ،ێمی بۆ ههرێمی کوردستان پێکدێننبهرههمی ههر

و   بانکهکان  چالکی  له  جگه  دەستکهوتووە  کوردستان  ههرێمی  نزیکهی    دڵنیاییبۆ  تریلیۆن   (31.6)که 
بهرههم   بههای  کاتێکدا  له  دینا   ( 43.5)دینارە،  پێداویستیهکان  تریلیۆن  بههای  وە  تریلیۆن    ( 11.9)رە 

    دا روون دەبێتهوە.   (12)دینارە وەک له خشتهی 
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 ( به ملیۆن دینار) 2018ساڵی  لهبهرههمی ههرێمی بۆ ههرێمی کوردستان كۆى : (12)خشتهی 
 

 زیادەی کردەکان   کارمەندان قەرەبووکردنەوەی  ە بەهای زیاد  بەهای پێداویستییەکان  بەهای بەرهەمهێنان  

1 
کشتوکاڵ و  
 690625.0 363971.5 1054596.5 395633.1 1450229.6 ڕاوكردن دارستان و  

      کكانگاكان  کانزاو  2

 10390594.8 249630.5 10640225.3 563716.0 11203941.3 نەوتی خاو  1.2

2.2 
جۆرەکانی دیکەی  

 کانزا 
196346.2 46960.1 149386.1 14976.8 134409.3 

3 
پیشەسازی  

 بەرهەمهێنان 
4552335.1 2895593.1 1656742.0 290288.2 1366453.8 

 759945.3 235663.5 995608.8 557311.5 1552920.3 و کارەبا   ئاو 4

5 
و  بيناسازى  

 دانكردن ئاوه
4362165.2 1884455.4 2477709.8 564917.8 1912792.0 

چاالکییەکانی  کۆی  
 و شتومەک  کااڵ

  16974269   

و   گواستنەوە 6
گەیاندن و  
 کۆگاکردن 

8623590.4 3055351.3 5568239.1 2932600.6 2635638.5 

  بازرگانی تاک و کۆ 7
و هوتێلەکان و  

 وشێوە ها
5416294.6 1765407.0 3650887.6 581279.8 3069607.8 

و دڵنیایی    مایەسەر 8
و  

خزمەتگوزاریەکانی  
 خانووبەرە 

     

        دڵنیاییبانکەکان و  1.8

کۆی چاالکییەکانی   
 دابەشکردن

  9219127   

  خاوەندارێتی  2.8
یەکەی 

 نیشتەجێبوون 
2626030.8 353700.1 2272330.7 454.7 2271876.0 

خزمەتگوزارییەکانی   9
گەشەپێدانی  

کۆمەاڵیەتی و  
3599895.1 397851.3 3202043.8 2296018.7 906025.1 
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 کەسی 

 71204.7 1924451.3 1995656.0  1995656.0 حکومەت بە گشتی  1.9
خزمەتگوزاریە   2.9

 کەسییەکان
1604239.1 397851.3 1206387.8 371567.4 834820.4 

الکییە  کۆی چا 
 خزمەتگوزارییەکان 

  5474375   

 24137967.6 7529802.1 31667769.7 11915978.9 43583748.6 شتی  کۆی گ

 

ئاستی   لهسهر  و  لوەکی    ىڵهكۆمه بهاڵم  دابهشکردن  و  کااڵ  چالکییهکانی  بۆ  که  ئابووریهکان  چالکییه 
کراوەتهوە،    (1)  وێنهیله    وەک  پۆلێنکراوە,  ریاخزمهتگوز به ڕێژهروون  شتومهک    کااڵشدارى  ى  له و 
ههرێمی  كۆى  پێکهێنانی   وەک    ه%(53.6)بهرههمی  چالکییهکانی  کانزا)که  و  و کانگاكان  و    کشتوکاڵ 

، له کاتێکدا چالکییهکانی دەگرێتهوە  (وهدانكردنهئاوهو  بيناسازى  و    و کارەبا  پیشهسازی دروستکردن و ئاو 
  پێک  ى%(29.1)ڕێژەی    (و بازرگانی و بانکهکان و دڵنیایی  گواستنهوە)بواری دابهشکردن وەک  تایبهت به  

وەک    ,دێنێت خزمهتگوزارییهکانی  چالکییه  و )ههروەها  نیشتهجێبوون  یهکهی  خاوەندارێتی 
کهسیی  و  کۆمهاڵیهتی  گهشهپێدانی  به  %(17.3)ڕێژەی    (خزمهتگوزارییهکانی  كۆى  هه رههى  رێمى  مى 

 ێت. دێن پێک

: چاالکییەکانی کااڵو دابەشکردن و خزمەتگوزاریەکان کە تێکڕای بەرهەمی هەرێمیی (1)وێنەی 
 پێکدێنن

 

 

 

 

16974268.59219126.7

5474374.5

چاالكى كاال و شتومه ك

چاالكى دابه شكردن

چاالكى خزمه تگوزارى
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ەم بەشی سێی  

 ئەنجامەکان و ڕاسپاردەکان 
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 ڕاسپاردەکانبەشی سێیەم: ئەنجامەکان و 
 :ئەنجامەکان 

ساڵی    لهڕاپۆرتهی  ئهم   دووەمی  نیوەی  ههماههنگی  و  هاوکاری  بهرههمی  نێوان   2021بهردەسته  ی 
خشتهی   کوردستانه،  ههرێمی  ئاماری  دەستهی  ئامارو  ناوەندی  بۆ  كۆى    (13)دەزگای  ههرێمی  بهرههمی 

و   کوردستان  ههروەها    ناوخۆيىبهرههمی  كۆى  ههرێمی  عێراق  له  ڕێژەی  بۆ  ههرێم  كۆى بهشداری 
له ههرێم و عێراقدا روون  ڕێژەیی    گرنگیر چالکییهک و  بۆ هه  ناوخۆبهرههمی   ئابووەییهکان  چالکییه 
 دەکاتهوە. 
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 ( دیناربه ملیۆن ) 2018بۆ ساڵی  ناوخۆبهرههمی كۆى بهرههمی ههرێمی و كۆى   (13)خشتهی 

 هەرێمی کوردستان  چالکییه ئابوورییهکان   
گرنگی 
رێژەیی 

 )%( 
 عێراق 

گرنگی 
رێژەیی 

 )%( 

رێژەی 
هەرێم 

ر  رامبەبە 
عێراق 

 )%( 
 13.9 2.9 7572265.1 3.3 1054596.5 کشتوکاڵ و دارستان و ڕاو  1

           کانزا و كانگا  2
 8.9 46.6 120174322.1 33.6 10640225.3 نهوتی خاو  2.1

 37 0.2 403846.8 0.5 149386.1 جۆرەکانی دیکهی کانزا  2.2

 30.3 2.1 5464371.6 5.2 1656742 پیشهسازی بهرههمهێنان  3

 13.9 2.8 7150179.1 3.1 995608.8 ئاو و کارەبا   4

 20.5 4.7 12110663.3 7.8 2477709.8 دانكردن بيناسازى و ئاوه 5

6 
گواستنهوە و گهیاندن و  

 کۆگاکردن 
5568239.1 17.6 23958751.5 9.3 23.2 

7 
بازرگانی تاک و کۆ و  
 هوتێلهکان و هاوشێوە 

3650887.6 11.5 17311459.4 6.7 21.1 

8 

سهرمایه و دڵنیایی و  
خزمهتگوزاریهکانی 

 خانووبهرە
          

           بانکهکان و دڵنیایی  8.1

8.2 
خاوەندارێتی یهکهی  

 نیشتهجێبوون 
2272330.7 7.2 16315895.9 6.3 13.9 

9 

خزمهتگوزارییهکانی 
گهشهپێدانی کۆمهاڵیهتی  

 و کهسیی  
3202043.8 10.1 47583378.2 18.4 6.7 

 5.1 15.1 38919671.8 6.3 1995656 حکومهت به گشتی  9.1

 13.9 3.4 8663706.4 3.8 1206387.8 خزمهتگوزاریه کهسییهکان  9.2

 12.27 100 258,045,133.00 100 31,667,769.70 شتی کۆی گ  0
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که   دەردەکهوێت  بۆمان  دەکهین  پێشوو  خشتهی  تێبینی  ههرێمی  كۆى  کاتێک  له  ههرێمی  بهرههمی 
بهرههمی خۆماڵی  كۆى  %(12.3)و به رێژەی   تریلیۆن دینار (31.6)گهیشتۆته  2018کوردستان بۆ ساڵی 

ئابوورییهکان له ههرێم  پێكدێنێت  عێراق   بههای زیادەی چالکییه    لهو لهسهر ئاستی بهشداری چالکییه 
که   دەبینین  عێراق،  له سهرتاسهری  کانزا    چالکیئابووریهکان  دیکهی  یهکهمبه  جۆرەکانی  و    دێت  پلهی 

بهشدارییهکهی چالکی  %(30.3) گهیشتۆته    ناوخۆييهبهرههمی  كۆى    ى%(37)  رێژەی  کاتێکدا  له   ،
و گهیاندن و کۆگاکردن به پلهی سێیهم دێت لهرووی بهشداریکردن که رێژەی بهشداریهکهی   گواستنهوە
مى  رههبه. بهاڵم لهسهر ئاستی گرنگی رێژەیی چالکییه ئابوورییهکان پهیوەست به  %(23.2)گهیشتۆته  
له کاتێکدا چالکی %(33.6) دێت که رێژەکهی گهیشتۆته    نهوتی خاو به پلهی یهکهم چالكی  ههرێمی،    ،
و چالکی بازرگانی   %(17.6)گرنگیهوە رێژەکهی گهیشتۆته  ڕووی    کۆگاکردن له  گهیاندن و  و  گواستنهوە
کۆ و  هاوشێوەکان    تاک  چالکیه  و  هوتێلهکان  گهیشتۆته  ڕێژەی  و  له  %(11.5)گرنگیان  ههروەها   ،

له   جیاوازی  تێبینی  و    كانىييهرێژهرنگيهگخشتهکهدا  ههرێم  لهنێوان  دەکهین  ئابوورییهکان  چالکییه 
بهرزدەبێتهوە له كۆى بهرههمی ههرێمی  بهشدارییان  ڕێژەی  ههندێک له چالکییهکان  .  سهرتاسهری عێراق
پێچهوانهی   پێچهوانهشهوەڕێژەی  به  به  ههروەها  خۆماڵی  بهرههمی  تێکڕای  له    ڕووى   له  .بهشداریان 

سهرجهم چالکییه ئابوورییهکان له پێکهێنانی تێبینی دەکهین که رێژەی بهشداری  ,  وه ناوخۆييهمى  رههبه
بهرزترە   ههرێمی  بههب  بهبهرههمی  خاوناوخۆمى  رههبه   راوورد  نهوتی  چالکییهکانی  له  و   جگه 

دەگهیهنێت که ئاستی ههمهچهشنی  خزمهتگوزارییهکانی گهشهپێدانی کۆمهاڵیهتی نهبێت، ئهمهش ئهوە  
 . ئابووری له ههرێمدا باشترە له پارێزگاکانی دیکه
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 راسپاردەکان:  
 پڕۆژەکه کورتکراوەتهوە لهم چهند راسپاردەیهی خوارەوە:  

ههرێمی    بههێزکردنی .1 ئاماری  دەستهی  ئامارو  ناوەندی  دەزگای  لهنێوان  بهردەوام  ههماههنگی 
 پهیوەست به پڕۆسهی کۆکردنهوەی زانیاری و تواناسازی.  کوردستان 

و  .2 وەزارەتهکان  و  کوردستان  ههرێمی  له  ههرێم  ئاماری  دەستهی  لهنێوان  هاوکاری  چالککردنی 
رێگه   مهبهستی  به  ههرێم  له  جیاوازەکان  پێشنیاز  لیهنه  و  زانیاری  ئاڵوگۆڕی  بۆ  خۆشکردن 

دەکهین به پێکهێنانی لیژنهی پهرەپێدانی ئامارەکان که سهرجهم وەزارەت و لیهنهکان نوێنهریان  
 ههبێت بۆ بهڕێوەبردنی پڕۆسهی ئامادەکردن و نوێکردنهوەی زانیاریهکانی ئامار. 

بۆ   .3 دەکرێت  ههژمار  سهرەکی  ههوێنی  وەک  راپۆرته  ههرێمیى  رهێناندهئهم  بۆیه   ,بهرههمی 
بهدەستهێنانی  بۆ  بێت  بهردەوام  پڕۆسهیهکی  زانیاریهکان  نوێکردنهوەی  پڕۆسهی  پێویسته 

 خهماڵندنهکان به شێوەیهکی ووردترو بڕواپێکراوتر.  
لهنێوان فهرمانگه   .4 و  )ههرێم وەک    تهکنیکییهکانیبههێزکردنی هاوکاری  کشتوکاڵ و پیشهسازی 

نگه هاوتاکانیان له ناوەند بۆ یهکخستن و رێکخستنی لهگهڵ فهرما (و ...تاد بازرگانی و گواستنهوە
     میکانیزمی کۆکردنهوەی زانیاریهکانی ئامار. 
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