
كارو ضاالكى و ثرؤذةكانى وةزارةتى كارةباى 
حكومةتى هةرَيمى كوردستان 

لة كابينةى نؤيةم دا

-2021ئادارى -
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كارةباكةرتيثرؤذةكانيوكاروضاالكي

طةورةدةستكةوتيوسرتاتيذييهةنطاوي

وبةذمارةكةكارةباوةزارةتيثرؤذةكانيوضاالكيكاروبةثوختةيتايبةتةراثؤرتةئةم
قةيرانيهةستياريقؤناغيَكيوكورتلةماوةيةكيكةدةردةخةينيةراسيتئةوئامارداتاو
وبةثالَثشيتكوردستانهةريَميحكومةتينؤيةميلةكابينةيكؤرؤناداثةتايويداراي

وكوردستانهةريَميحكومةتيسةرؤكي(بارزانيمةسرور)ريَزدارريَنماييوراسثاردة
وخيَراطةورةوهةنطاويوةزيرانئةجنومةنيستايفوحكومةتسةرؤكيبةرِيَزجيَطري

.كارةباذيَرخانينانيدبونيابةرةونراوةسرتاتيذيي

لةسةرجةمداكوردستانهةريَميحكومةتينؤيةميكابينةينيويَكيوسالَلةتةمةني
وطرنطثرؤذةي(كؤنرتؤلَ–دابةشكردن-طواستنةوة–بةرهةمهيَنان)سيَكتةرةكان
وحكومةتطةجنينةيبؤزؤرةكييخةرجيوداهاتكةدراوة،ئةجنامطةورةطؤرِانكاريي

روويرابردووبةسالَانيبةراوردكارةباشثيَدانيماوةكانيطةرِيَنراوةتةوةوهةريَمداهاتي
كارووثرؤذةئةوهةموووطؤرِانكارييةكانوضاكسازييهةنطاوةكاني.كردووةلةزيادبوون
وداهاتطةرِاندنةوةيوكارةباكةرتيبوذانةوةيخزمةتيبؤئةجنامدراوةضاالكيانةي

جيَبةجيَكردنيوهاولَاتيانخزمةتكردنيلةثيَناوئةمةشبووة،خةرجييةكانكةمكردنةوةي
وهاولَاتيانسوثاسيدةزامنبةثيَويسيتليَرةدا.بووةحكومةتسةرؤكيبةرِيَزبرِيارةكاني

قةيرانيوكؤرؤنادؤخيخراثيسةرةرِايكةبكةم،وةزارةتفةرمانبةرانيوحكومةتسةرؤكي
دؤخيطؤرِانكارييةكانيوضاكسازييوبنكارةبابيَكوردستانمالَةكانينةداريَطاياندارايي

.ضيَتبثيَشبةرةوزانسيتدروسيتوراستريَرِةويَكيلةسةركارةباش

سالَححممدكةمال
كارةباوةزيري

3/3/2021



لةروويى ياسايى دا
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بابةت ذ

دةركردنى ريَنماييةكانى تازةى ثيَدانى كارةبا بة هاوبةشان و
بلَاوكرايةوة 12/9/2019لة 240ذمارةلة وةقائيعى كوردستان 

1

ئةو ثيَكهاتانةى بة بوَ وةزيرانئةجنومةنىبةرِازيبوونىكارةباريَطةدان بؤ بةستنةوةى ثيَوةرى 
ئاوةدانكرابوونسةرثيَضى

2

ثاريَزطاكانكارةباىنةهيَشتنى رؤتني لة ناو وةزارةت و بةرِيَوةبةرايةتييةكانى طشتى  3

ذةكانؤثررِاطةياندنىبة تايبةت بابةتى وارةكاندابسةرجةملة فافيةتةشبةكاركردن  4

كوردستانهةريَمىجيَبةجيَكردنى برِطةكانى ياساي ضاكسازى لة  5

كة بطوجنيَت لةطةلَ سيستةمى  2006سالَىى (5)ذمارةهةمواركردنى ياساي وةزارةتى كارةبا 
ذمارةبة ثةسةندكردنى ئةجنومةنى وةزيران لة كؤبوونةوةى ئةمة، هةريَمكارةباىئيَستاي 

ندكردنىةثةسرةوانةى ثةرلةمان كراوة بوَ 24/2/2021لة( 52)
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هةرَيمذمارة و قةبارةى وَيستطةكانى بةرهةمهَينانى كارةبا لة

4

سةدىريَذةى 
جوَرىلة

سووتةمةنى

قةبارةى ويَستطة 
MW

جوَرى سووتةمةنى ويَستطة ذ

81.6%

1000

طاز

كؤده 1

1500 هةوليَر 2

1500 ضةمضةمالَ 3

1000 ةلَخورمة 4

500 بازيان 5

1.29%

29
ديزل

كؤده 6

29 هةوليَر 7

29 سليَمانى 8

7.44%

51

نةونى رةش

وجةلَتاس 9

150 باعةدريَ 10

300 خةبات 11

9.63%
400

ئاو
دوكان 12

249 دةربةندخيان 13

100% 6,737 كارةبانانىيَبةرهةمهاىرِتيَك



.(دةربةندخيان )ضارةسةركردنى كيَشةى تةكنيكى هةردوو يةكةكانى ويَستطةى كةهرؤئاوى -1

.(دوكان)ضارةسةركردنى كيَشةى تةكنيكى يةكةكانى ويَستطةى كةهروَئاوى -2

.ضارةسةركردنى كيَشةى يةكةكانى ويَستطةى كةهروَئاوى بيَخالَ -3

.مليؤن دؤالر564ميَطاواتى خةباتى هةلَمى بة طوذمةى ( 300)بةطةرِخستنى ويَستطةى -4

(.ميَطاوات200)بووة هؤى زيادبوونى كة ى طاز (ثىَ سيَجا 50)زيادكردنى -5

بووة هؤيكة مثانياكان وَمليوَن دوَالر بوَ ضاكسازى يةكةكانى ك( 100)مةزاختنى -6

(.ميَطاوات300)زيادبوونى 

لة رووى زيادكردنى بةرهةمهَينانى كارةبا لةم كابينةيةدا
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ديزاينىلة%85لةكارةباوةبةرهيَنةرانىقةرةبووكردنىبةوةزارةتثابةندبوونى-1
.ديزاينلةنةكبةرهةمهيَنانتوانايىلةي%60لةبةكردوومانةطريَبةستبةثيَىيةكةكان

سةنت6.3طريَبةستبةثيَيسايكلكوَمباينلةدةمذميَر/واتؤكيلَكارةبايةكةىكرِينىنرخي-2
.كردووةكةمماندوَالر18دةمذميَر/ميَطاواتيةكهةربؤسةنت4.5بةكردوومانةبووة

كردوومانةسةنت3.2طريَبةستبةثيَيدةمذميَر/كيلَوواتكارةباوةبةرهيَنةرانىقةرةبووى-3
.كردةوةكةمدوالر16دةمذميَر/ميَطاواتيةكهةربؤسةنت1.6بة

(دهؤك,سليَمانى,هةوليَر)ميَطاواتى29ويَستطةكانىطريَبةستةكانىهةمواركردنى-4
:خوارةوةييَوةيةشبةم

كردوومانةسةنت30طريَبةستبةثيَيدةمذميَر/واتؤكيلكارةبايةكةىنرخةوةروويىلة➢
.كردووةانكةممدوَالر2دةمذميَر/ميَطاواتيةكهةربؤسةنت28بة

يةكةىيوتيَضوهةنطاوةبةمرةشنةوتىبؤديزللةويَستطةكانسوتةمةنىجؤرىطورِينى➢
.سةنت7.2دةبيَتةسةنت15لةكارةبا

.(دؤالر47,576,000)طوذمةىبةوةزارةتقةرزةكانيلةليَخؤشبوون➢

.(سالَانةالرؤدمليؤن300لةزياترحكومةتبؤطةرِاندةوةزوَرمانطوذمةكىهةموارةوةبةم)

لة رووى هةمواركردنى طرَيبةستةكانى بةرهةمهَينانى كارةبا
لة هةرَيمى كوردستان
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يةكةكانىضاكسازىوطرَيبةستةكانهةمواركردنىدةرئةجنامى
وهةَلمىخةباتوَيستطةىبةطةِرخستنىوكارةبابةرهةمهَينانى

ةلدةمذمَير/يةكةكانتَيضووىسروشتىطازىسوتةمةنىزيادكردنى
:خوارةوةشَيوةيةىبةمكرايةوةكةموةزارةتسةر
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دةمذميَر  /كيلواتتيَضووى 
لة سةر وةزارةتسةنتبة 

دةمذميَر  /كيلواتتيَضووى 
بة دينار لة سةر وةزارةت MW سالَ

10.6 128 2,681 2018

7.3 88 3,173 2019

5.9 71 3,428 2020



يةكةكانىضاكسازىوطرَيبةستةكانهةمواركردنىدةرئةجنامى
وهةَلمىخةباتوَيستطةىبةطةِرخستنىوكارةبابةرهةمهَينانى

لةدةمذمَير/يةكةكانتَيضووىسروشتىطازىسوتةمةنىزيادكردنى
:خوارةوةيبةمشَيوةيةيةوةكراكةموةزارةتسةر
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كؤى شايستة 
داراييةكانى 

وةبةرهيَنانى كارةبا لة 
مليؤن دوَالر

كوى داهات بة مليار 
دينار

MW سالَ

831 289 2,681 2018

887 571 3,173 2019

771 508 3,428 2020



دا  لة ِرووى طرَيبةستةكان بؤ بةرهةمهَينانى كارةبا لةم كابينةية
مَيطاواتى تازةمان كردووة بةبَى ئةوةى هيض سوتةمةنى( 1,690)

.لة سةر وةزارةت بكةوَيت

9

سةدىريَذةى 
جوَرىلة

سووتةمةنى

قةبارةى ويَستطة 
MW

جوَرى سووتةمةنى ويَستطة ذ

59.2%
500

هةلَمى
خؤرمةلَة 1

500 بازيان 2

4.4%
25

وزةى خؤر
كؤده 3

25 هةوليَر 4

25 سليَمانى 5

17.8%

50

ئاو

طةرميان 6

50 رِاثةرين 7

100 زاخؤ 8

100 رانؤس 9

9.8% 165 طاز طةرميان 10

8.9% 150 هاوردةكردنى كارةبا لة توركيا 11

100% 1,690



.لة سَيكتةرى طواستنةوةى كارةبا

تةىلكم 37طؤرِينىو ( سؤران-ضوارقورنة )ظى .كى132هيَلَىكم 16دامةزراندنى1-
(.مليوَن دواَلر6.7) طوذمةىبة ( سؤران –شقلَاوة )لة نيَوان ويَستطةكانى ظى.كى132

.دينارمليوَن( 605)طوذمةىظى بؤ ويَستطةى كةسنةزان بة .كى132ى لَكم هي5َدامةزراندنى2-
بة( بارزان, ميَرطةسؤر, شيَروان مةزن, ريَزان )ظى لة نيَوان ويَستطةكانى .كى33هيَلَىكم 3-  35

(.ن دوالرؤملي11.4)طوذمةى
(.ن دواَلرؤملي3.5)طوذمةيويَستطةى شيَروان مةزن بة تةواوكردنى4-
(.ن دواَلرؤملي3.4)طوذمةيويَستطةى طردجوتيار بة تةواوكردنى5-
(.مليون دواَلر45.99)طوذمةيبة ( ناكىورو,كةسنةزان , ئازادى ) ويَستطةكانى تةواوكردنى6-
(.ن دينارؤملي347)طوذمةيظى بة .كى132ثاركبايلىؤمضاككردنةوةى7-
(.ن دينارؤملي250)طوذمةىويَستطةى ثردى حافز لةضؤمان بة ضاككردنةوةى8-
(.ن دينارؤملي185)طوذمةيويَستطةى مؤبايلى مةسيف بة خستنىرِبةطة9-
(.ن دينارؤملي447)طوذمةيبةرحوشرت بة بايلىؤمويَستطةىخستنىرِبةطة-10
(.ن دواَلرؤملي1.6)طوذمةىويَستطةى موبايلى شةمامك ب كرِينى-11
(.ن دينارؤملي894)طوذمةىثيَنض طوَرِةرى ويَستطةكانى بة ضاككردنةوةى-12
(.ن دينارؤملي322)طوذمةىميَطاوات بوَ ويَستطةى ضوَمان بة 16طوَرِةرىكرِينى-13
(.ن دينارؤملي278)طوذمةىميَطاوات بوَ ويَستطةى نةسيج بة 16طوَرِةرىكرِينى-14
(.ن دينارؤملي123)طوذمةىميَطاوات بوَ ويَستطةى شوان لة كوَية بة 16طوَرِةرىكرِينى-15
(.دواَلر375.000)طوذمةىظى لة ويَستطةى كوَيى بة .كى132طوَرِةرىضاككردنةوةى-16
(.مليار دينار3.03)طوذمةىظى بوَ ويَستطةى رووناكى بة .كى33هيَلَىدامةزراندنى-17

:لة سنورى ثارَيزطاى هةولَير
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(.روالد870.000) ظى كةالر بة طوذمةى              .كى33كم هيَلَى 7دامةزراندنى 1.

(.والردنؤملي2) بة طوذمةي               ( كةالر–كفرى)ظى .كى132كم تةىل  20ينى رِطؤ2.

(.رايندمليار1.225)كرِينى ويَستطةى طةرؤك بؤ دةظةرى صالَح ئاغا بة طوذمةي3.

.لة سَيكتةرى طواستنةوةى كارةبا

(.مليوَن دواَلر7.425)  طوذمةيبة( دهوك-هةوليَر)ظى.كى132هيَلَىكم34دامةزراندنى1.

(.مليوَن دواَلر9.6) طوذمةيبة( ؤزاخ-سيَميل)ظى.كى132هيَلَىكم50دامةزراندنى2.

(.مليوَن دواَلر2.5)طوذمةيبة فايدةظى.كى132ويَستطةىفراوانكردنى3.

(.دينارمليوَن600)بة طوذمةى( شاريا, بةردةرِةش, قةسرؤك)ظى.كى33هيَلَةكانى4.

:لة سنورى ثارَيزطاى دهوك

:لة سنورى ثارَيزطاى طةرميان

:لة سنورى ثارَيزطاى سلَيمانى

(.دواَلرمليوَن5.4) بة طوذمةى ( لَضةمضةما-بازيان)نيَوانلة ظى.كى132دامةزراندنى هيَلَى 1.

(.دواَلرمليوَن21) بة طوذمةى     ( راثةرين-ان ازيب)نيَوانلة ظى.كى132هيَلَىدامةزراندنى2.

(.دواَلرمليوَن11)طوذمةىبة( ةبضةلَهة-ادقسةيدس)نيَوانلةظى.كى132هيَلَىدنى دامةزران3.

(.دينارمليار1.82)طوذمةىةمانى بيَسللةت ةعةرببو( ميطاوات25)طةروكويَستطةىكرِينى4.

(.مليار دينار5.466)طوذمةىبة( ميطاوات25)كرِينى سىَ ويَستطةى طةرِؤك 5.

(.ليار دينارم2.8)ميَطاوات بة طوذمةى             63ظى .كى132طوَرةرى 2كرِينى 6.

(.مليار دينار6.2)بة طوذمةى                    ( ميَطاوات25)كرِينى سىَ ويَستطةى طةرِؤك 7.
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لة سَيكتةرى دابةشكردنى كارةبا
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بة ذةكانرِؤثطوذمةى
مليار دينار

ذمارةى ثروذةكان ثارِيَزطاى 

19.63 186 هةوليَر
24.04 178 سليَمانى

10.3 79 دهؤك

2.038 26 طةرميان

56.008 469 سةرجةم

ذمارةى ثرِوذةكانى لة بوارى دابةشكردنى كارةبا ئةجنامدراوة لةم كابينةية دا 



لة سَيكتةرى دابةشكردنى كارةبا
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ذمارةى بةشداربووان يَزطاىرثا

610,617 هةوليَر

624,123 سليَمانى

366,376 دهؤك

73,648 طةرميان

1,674,764 سةرجةم

31/12/2020تاكو 1/1/2019ذمارةى بةشداربوواني كارةبا لةطةَل داهاتيان لة 



لة سَيكتةرى دابةشكردنى كارةبا
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ريَذةى دانان
ثيَوةرى  ذمارةى

بةسرتاو
ذمارةى بةشداربووان يَزطاىرثا

29.8% 181,688 610,617 هةوليَر

31.9% 198,897 624,123 سليَمانى

30.0% 109,780 366,376 دهؤك

77.0% 56,722 73,648 طةرميان

32.7% 547,087 1,674,764 سةرجةم

10/3/2021ذمارةى ثيَوةرى زيرةك لة شارةكان دانراوة تاكو 



سزادانثارةىىِرو بسةرثَيضيةكانذمارةى
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برِى ثارةى خةمالندن برِى ثارةى سزادان ذمارةى 
سةرثيَضيكار

سالَ

1,207,881,172 614,998,181 6356 2019

1,727,543,708 431,704,001 10477 2020

2,935,424,880 1,046,702,182 16833 كؤى طشتى



لة سَيكتةرى كَونرتوَلي كارةبا

سةرلةهةرَيبَو ناوةندىكَونرتوَليذوورىثِرَوذةىدامةزراندنى➢
كرايةوة 11/2/2021لةيؤرومليَون 5طوذمةىبةيابانىقةرزى

16

دةمذميَرةكانى هةبوونى كارةبا لة سالَةكان و مانطةكانى كانوونى دووةم و شوبات

دةمذميَرةكانى  تيَكراى 
هةبوونى كارةبا

دةمذميَرةكانى  
هةبوونى كارةبا 

كانونى دوةم و شوبات
ذمارةى بةشداربوانى 

كارةبا
MW سالَ

15,30 10,20 1,528,289 3,173 2019

17,05 11,50 1,602,759 3,428 2020

15,31 15,31 1,674,764 3,518 2021



رةوشى  طرنطرتين ئةو ثِرؤذانةي ئةجنام بدرَين بؤ باشرتكردنى
:كارةبا لة هةرَيم ئةمانةن

17

ثروذةكان ذ

طةياندنى بؤرى طازي سروشتى بؤ ويَستطةى بةرهةمهيَنانى كارةباى دهؤك 1

هةريَميَزطةكانىرثانيَوانكيلؤ ظولت لة 400تؤرِةكانىتةواوكردنى  2

دامةزراندنى سيستةمى كؤنرتولَى ناوةندى سكادا بؤ هةريَم 3

قوَناغى حةوت لة هةريَمكانىهيَلَةتةواوكردنى ويَستطةكان و  4

ثيَوةرى زيرةك بؤ هةريَمذةىؤثردانانىتةواوكردنى  5

سالَانى رابردوو كة تةواوبوونيَندةرانىلَبةداراييةكانىثيَدانى شايستة  6


