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Activities & Achievements Report of Ministry of Planning
سِاثوَستى كاسو ضاآلكييةكاُى وةصاسةتى ثالُذاُاْ

لــةو ذمـازةيــةدا


وةصيشى ثالُذاُاْ بةػذاسى كؤسبةُذى داظوغ
ي3
دةكاد
وةصيشى ثالُذاُاْ بةػذاسى دةكاد هة كؤُفشِاُظى
سِا ةياُذُى ٓةسدوو سِاثؤستى بة دةُـطـةوةٓـاتـِـى
ًشؤيى ثةُابةسة طوسيةكاْ  HRPو ثـالُـى
ٓةسيٌَـى ثـةُـابـةساْ و تـواُـاى بـةس ـة ـشتـِـى
ي4
قةيشاُةكاْ 3RP
وةصيشى ثالُذاُاْ ثيَؼواصى هة وةصيشى
ثةسةثيَذاْ و ٓاوكاسييةكاُى كةُةدا دةكاد
ي5
بــةٓــؤى قــةيــشاُــى داسايــى هـ َيــزُــةى تــؤًــاس و
ثؤهيَِلشدُى بةهيَِذةساْ  ،هةَ وةسصةدا هـةجـيـاتـى
( )6كؤبووُةوة  ،تةُٔا ( )3كؤبووُةوةى ئاطـايـى
ي6
نؤى ئةجناًذاوة



بة ِسيَوةبةسايـةتـى ـشيَـبـةطـتـة ؼـتـيـةكـاْ بـة
بةسدةواًى هة ٓةوهـذايـة بـؤ صيـاتـش كـاسكـشدُـى
ي8
طيظتةًى ُويَى شيَبةطتة ؼتيةكاْ
كاسوضاآلكييةكاُى دةطتةى ئاًاسى ٓةسيَـٍ
()03-9



كاسوضاآلكييةكاُى دةطتةى ثيَواُةطاصى و
ي04
كؤُىؤىل جؤسى









رًاسة ()72

كـوزتـةيـةك دةزبـازةى
وةشازةتى ثـالىداىان
ئةَ وةصاسةتة بةثيَى ياطــــــــاى رًاسة ()2ى طــــــــاهـى
( )7116ى ئةجنوًةُـــى ُيؼـتـيـٌـاُـى كـوسدطـتـاْ ـ
عرياق داًةصساوة ،بةًةبةطتى ئاًادةكشدُى ثالُةكاُـى
ثةسةثيَذاُى ٓةسيٍَ و ثيَؼخظتِى هةسِووى ئـابـووسى و
كؤًةآليةتـــى و ًشؤيى و سِؤػـِبرييةوة.
ٓــةسوةٓــا وةصاسةتــى ثــالُــذاُــاْ بــة ٓــاوكــاسى و
ٓةًآةُطـيـى هـة ـةز وةصاسةد و داَ و دةص ـاكـاُـى
ديلةى حلوًةد و كةستـى تـايـبـةد ثـالُــة دسيَـز و
ًاًـِاوةُذ و كوسختـايةُةكـاْ و ثةسةثيَذاُى ًـشوَيــــى
و ثةيوةُذييةكاْ،
ٓةسوةٓا ثالُى بودجةى وةبةسٓيَِاُى حلوًى بةثيَـى
ضةُذ بِةًايةكى تايبةد هـةطـةس ئـاطـتـى ٓـةسيَـٌـى
كوسدطتاْ ئـاًـادة دةكــاد وةصاسةد ٓـةهـذةطـتـ َى بـة
ئةجناًذاُى كشداسى ئـاًـاسى جـيـاجـيـا هـة ٓـةسيَـٌـذا
بةتايبةتى ئةواُةى كة ثةيوةُذياْ بـة طـةسرًـيَـشيـة
ؼتيةكاُـى داُـيـؼـتـواُـى ٓـةسيَـٍ و نـاُـووةكـاْ و
سِووثــيَـــوى ئـــاًـــادةيـــى تـــايـــبـــةد بــــة كـــةستـــة
جؤسبةجؤسةكاُـــى ٓةسيٌَةوة ٓةية،
جطة هةًاُى طةسةوة وةصاسةد ٓةهذةطتىَ بـة داُـاْ و
ثةيشِةوكشدُى طـيظتةًيَلى ُيؼتيٌاُى بؤ ثيَوةسكـاسى
و كــؤُــىؤهـــى جــؤسةكـــى هــــــة ٓــةس َيــٌــذا بــــــةثــ َيــى
ًواطــــةفاتى عرياقــى و جئاُـى.
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حلومةتى هةزيَنى كوزدضتان
وةشازةتى ثالىداىان

تةمموص 7102 -

لــةو زِاثؤزتةدا
ئـــةَ سِاثـ ـوَستـــة ( سِاثـ ـوَستـــى كـــاسو
ضاآلكييةكاْ) بآلوكشاوةيـةكـى وةسصيـة،
كــة ٓــةًــوو طـ َى ًــاُـ جــاس َيــم هــة
وةصاسةتى ثالُذاُاْ دةسدةضيَت ،تيـايـذا
ئــةَ كــاسو ضــاآلكــيــة طــةسةكــيــاُــة
بــةػـ َيــوةيــةكــى كــوسد و ثــونــتــلــشاو
دةناتةسِوو ،كة هةَ ًاوةيةدا ئـةجنـاًـى
داوة ض هةاليةْ نودى وةصاسةتـةوة يـاْ
بـــة ٓـــاوكـــاسى و ٓـــةًـــآـــةُـــطـــيـــى
وةصاسةتةكاُى ديلةى حلوًةد و اليةُة
ُاونوَيى و بياُية ثةيوةُذيذاسةكاْ.
ثيَويظتة بطوتشيَت كةوا هةَ سِاثـوَستـةدا
تــةُــٔــا ئــاًــارة بــة كــاسو ضــاآلكــيــة
طةسةكيةكاْ كشاوة بةػيَوةيةكى كـوسد،
وة بوَ ٓةس وسدةكاسيةن يا بةكاسٓيَِـاُـى
داتاكاْ ثيَويظت بة ةسِاُةوة دةكاد بـؤ
اليــةُــى ثــةيــوةُــذيــذاس هــة وةصاسةتــى
ثالُذاُاْ يا ًاهثةسِى وةصاسةد
)(www.mop.gov.krd

ئاًادةكشدْ :هيَزُةيةن هة
وةصاسةتى ثالُذاُاْ
e-mail address:
tayeb_abbasi@yahoo.com

وةشيسى ثالىداىــان
بةشدازى لــة كؤزبةىدى
داظوس دةكـات
هة بـةسواسى(  7102/0/)71-09د
عـةىل طـِــذى ،وةصيــشى ثــالُـذاُــاُــى
حــلــوًــةتــى ٓــةس َيــٌــى كــوسدطــتــاْ
بةػذاسيلشد هة كؤسبـةُـذى ئـابـووسى
جئاُى (داظوغ) هة وآلتى طويظشا.
هةًياُةى ئةَ كؤسبـةُـذةدا ،د عـةىل
طِذى بةػذاسى هة رًاسةيةن ثاُيَى و
كؤبووُةوة كشد ،كة تيايذا طةسكـشدةو
بةسثشطــــــــــــــاُـى بـاآلى ضـةُـذيـّ

وآلتاُــى جئاْ بةػذاسياْ كشد.
هة ثاُيَى و كؤبـووُـةوةكـاُـذا ،وةصيـشى
ثالُذاُاْ ويَِةيةكى سِووُى بـاسودؤنـى
ٓةسيٌَى كوسدطتاُـى بـة ئـاًـادةبـوواْ
ُــيــؼــاُــذآ ،ــةس هــة ػــةسِى داعــؽ و
قةيشاُى ًشؤيى بةٓؤى هـةنـؤ ـشتـِـى
ُـــضيـــلـــةى ً 0,8ـــوـــيـــؤْ ئـــاواسةى
ُاوضةكاُى تـشى عـرياق و ثـةُـابـةسى
طوسىٓ ،ةسوةٓا ئةو قةيشاُة طةنتةى
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ئابووسي كة بةٓـؤى دابـةصيـِـى ُـشنـى
ُةوتةوة ٓةسيٌَى كوسدطـتـاْ دووضـاسى
بووة.
بــؤ ئــةًــةؾ داواى هــة كــؤًــةهــطــاى
ُيَودةوهةتى كـشد كـة صيـاتـش ٓـاوكـاسى
ٓةسيٌَى كوسدطتاْ بلةْ بؤ دةسباصبووْ
هةَ دؤنة ُآةًواسة ئةًة و جـطـة هـة
تاوتـويَـلـشدُـى ضـةُـذيـّ بـواسى تـشى
ثةسةثيَذاْ و ٓاوكاسيلشدْ.

وةشيسى ثالىداىان بةشدازى
دةكات لة كؤىفسِاىطى
زِاطةياىدىى هةزدوو زِاثؤزتى بة

عــرياقــى وة تــيــؼــلــى نظــتــة طــةس
باسودؤنى ئاواسة و ثةُابةسةكاْ كـةًـى
ثــيَــذاويظــتــى و نــضًــةتــطــوصاسيــة
طةسةكيةكاْ كة ثيَويظتـة كـؤًـةهـطـةى

دةىطةوةهاتيى مسؤيى
ثةىابةزة ضوزيةكان  HRPو
ثالىى هةزيَنى ثةىابةزان و
تواىاى بةزطةطستيى قةيساىةكان
3RP

ُــيــودةوهــةتــى هــة ث ـشِؤ ــشاًــةكــاُــى
دآاتووياْ دا صياتش بايةخ بةَ اليةُاُـة
بذةْ ٓةسوةٓا ئةَ قةيشاُة ًشؤيية هة
كاتيَلذاية كة ٓةسيٌَى كوسدطتاْ نـؤى
دووضاسى قةيشاُيَـلـى داسايـى طـةنـت
ٓاتووة بةٓؤى دابةصيِى ُشنـى ُـةود

هة بـةسواسى (  7102/0 /)74-73هـة

قةيشاُى ثةُابةسة طـوسيـةكـاْ كـة ثـ َى

و ػةسِى درى داعؽ.

ٓيَوظِلى ثايتةنتى فيِوةُذا ،د عـةىل

دةُيَتة طاهى ػةػةًى تيـايـذا اليـةُـى

هة ثةساويَضى ئةَ كؤُفشِاُظة ،د عـةىل

طــِــذى ،وةصيــشى ثــالُــذاُــاْ ،بــة

ًشؤيى و ثةسةثـيَـذاْ بـة ػـيَـوةيـةكـى

طِذى هة ةز فويثـؤ ـشاُـذ ،بـةسثـشطـى

طــةسؤكــايــةتــى ػــاُــذ َيــلــى وةصاسةتــى

ؼتى بؤ ئةو ثيَِج وآلتـةى ثـةُـابـةسة

يةكةًى كؤًظياسى باآلى ثـةُـابـةساُـى

ثالُذاُاْ بةػذاسيلشد هـة ًـةساطـيـٌـى

طوسيةكاْ ًيواُذاسى دةكةْ ٓاتـة بـةس

طـةس بــة ُـةتــةوة يــةكـطـشتــووةكـاْ و

سِا ةياُذُى سِاثؤستى بة دةُطةوةٓـاتـِـى

باغ و فتو ؤكشدْ ُويَِةسى وآلتاُـى

ئةًني عةواد ،بةسثشطى ئاراُظةكـة هـة

ثةُابةسة طوسيةكاْ هةاليةن و ،ثـالُـى

ٓةسيةن هة عرياق بة ػاُذى ٓـةسيَـٌـى

سِؤرٓةآلتـى ُـاوةسِاطـت كـؤبـوويـةوة و

ٓــةسيَــٌــى ثــةُــابــةساْ و تــواُــاى

كوسدطتاْء  ،ئوسدةْ  ،هوبِاْ  ،توسكيا ،

سِؤهـــى حلوًةتى ٓةسيٌَى كوسدطــتاُـى

بةس ة شتِى قةيـشاُـةكـاْ هـة اليـةكـى

وة ًــيــظــش هــة كــؤُــفــشِاُظــةكــةدا

نظتة سِوو ،كة ئةوةى هة تواُايـذابــووة

تشةوة ٓةسدوو سِاثؤستةكة بـؤ طـاآلُـى

بةػـذاسبـووْ هـة وتـاسيـلـذا ،وةصيـشى

بـــؤ ثيَؼلةػلشدُــــــى نضًـةتـطـوصاسى

 7108-7102بووْ.

ثالُذاُاْ باطى هـة سِةوػـى ٓـةسيَـٌـى

بؤ ئـــــةو ئـاواسة ثـةُـابـةساُـة بـة بـ َى

ًةبةطت هة كـؤُـفـشِاُظـى ٓـيَـوـظـِـلـى

كوسدطتاْ كشد كة صيـاتـش هـة %92ى

جياواصى طةسةسِاى طِوسداسى تواُاكـاُـى

بشيتى بوو هة دةطتِيؼاُلشدُى كاسة هة

ثةُابةسة طـوسيـةكـاُـى عـرياق هـة نـؤ

حلوًةد بـــــــــــــــةٓـؤى قـةيـشاُــــــى

ثـيَــؼــيــِــةكــاْ و بــة دةُــطــةوةٓــاتــِــى

دة شيَت هة ٓةًاْ كاتذا ثـةُـا ـةيـةكـة

داسايــــى و ػــــةسِى درى داعــــؽ

كؤًةهطةى ُيَودةوهـةتـى طـةبـاسةد بـة

بؤ سِيَزةيةكى صؤسى ئـاواسةى ُـاونـؤيـى

ئـــــــةجناًى داوة.
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وةشيسى ثالىداىـــان
ثيَصواشى لــــة وةشيسى
ثــةزةثيَدان و
هاوكازييةكاىــــــى
كةىــةدا دةكات
سِؤرى  ،7102/7/76د عــةىل طــِــذى ،وةصيــشى ثــالُــذاُــاُــى
حلوًةتى ٓةسيٌَى كوسدطتاْ ،ثيَؼواصى هة ناتوو ًاسيا فوؤد بيـبـؤ،
وةصيشى ثةسةثيَذاْ و ٓاوكاسييةكاُى كةُةدا ،و ػاُذى ياوةسى كشد.
هـــــــــة ًياُـــةى كؤبووُةوةيذا ،باغ هـــــــــة ٓـاوكـاسيـيـةكـاُــــــــى
كةُــــــةدا بؤ ٓةسيٌَى كوسدطتاْ كشا ،بةتايبةتى هة بـواسى ًـشؤيـى
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وطــــــــــــةسباصى.
هةَ باسةيةوة وةصيشى ثالُذاُاْ سِايطةياُذ كة ٓةس هـة
طةسةتاى دسوطتبووُى ػةسِى داعؽ كةُةدا ثاهثـؼـتـى
ٓةسيٌَى كوسدطتاُى كشدووة ،هة سِووى ًـشؤيــــــــى و
طةسباصى وٓ ،يواػى نـواطـت كـة ئـةَ ٓـاوكـاسيـاُـة
بةسدةواَ بّ بؤ تيَثةسِبووْ هةَ باسودؤنة ُـاهـةبـاسةى
دووضاسى ٓةسيٌَى كوسدطتاْ بووة بةٓؤى ئـةو ػـةسِة
هةاليةن و ،بةٓؤى قةيشاُى ئابووسى هةاليةكى تشةوة.
هةالي نؤيةوة ،نـاتـوو ًـاسيـا فـوـؤد بـيـبـؤ وةصيـشى
ثةسةثيَذاُى كةُةدى دووثاتيلشدةوة كـة وآلتـةكـةيـاْ
بةسدةواَ دةبيَت هــــــــــــــــة ٓاوكاسيلشدُــــى ٓةسيٌَى
كوسدطـــــــــــــــتاْ
هــــــــة ئيَظتاػذا ثالُيَلى طآ طاهـيـاْ داسِػـتـووة بـؤ
ٓاوكاسيلشدُى ئةو ُاوضاُةى كة ػـةسِى داعؼـى تـيـادا
ئــــــةجناَ دساوة.

بةهؤي قةيساىي دازايـي ليَرىةي تؤماز و ثؤليَيلسدىــي
بةلَيَيدةزان ،لةو وةزشةدا لــةجياتي ( )6كؤبووىةوة ،تةىوا ()3
كؤبووىةوةي ئاضــايي خؤي ئةجنامداوة
هيَزُــــــــةي تؤًاس و ثؤهيَِلشدُــــــــ
بةهيَِذةساْ ،بة ٓؤي قةيشاُ داسايـ
كــة بــووةتــة ٓــؤكــاسي كــةًــبــووُ ـ
داواكاسي بةهيَـِـذةساْ بــــــــــــــــــــــؤ
ثؤهيَِلشدْ و بةسصكـشدُـةوةي ثـوـةي
ثؤهيَِلشدْ ،هـة طـآ ًـاُـطـ وةسصي
يـةكـةًـ ئــةًظـا َي هـةجــيـاتـ ()6
كؤبووُةوة ،تةُٔا (  )3كـؤبـووُـةوةي
ئاطاي نؤي ئةجناًذاوة ،كة هـــــــــــة
ئةجناًذا تةُٔا (  )0يةن كؤًثاُـيـاي
ثؤهيَِلشدووة و ثـوـةي ثـؤهـيَـ ( )3
ط َ كؤًثاُياػ بـةسصكـشدؤتـةوة ،وة

ثوةي ثؤهيَ (  )4ضواس كـؤًـثـاُـيـاي
ٓــةهــوةػــاُــذؤتــةوة وة داواكــاسي
ثؤهيَِلشدُــــــــــــــــــ (  )03طـيَـضدة
كؤًثاُيـــــــا هة ريَـشدةطـل هـيَـزُـةي
ثؤهيَـِـلـشدُـة و ،وسدبـيـ بــــــــــــؤ
دةكــش َيــت ب ـ َو تــةواوكــشدُــى كــةَء
كوسِيةكاْ.
وة داواكـــــــاسي (  )2حـــــــةود
كؤًثاُيـــــاؾ سِةتلشاوةتـةوة بـةٓـؤي
ُــة ــوجنــاُ ـ تــواُــاكــاُــيــاْ هــة ــة َي
ثـ َيــوةسةكــاُ ـ ٓــاتــوو هــة ثــةي ـشِةوي
ثؤهيَِلشدْ.

6

جــطــة هــةًــاُــةؾ بــةسِيَــوةبــةسايــةت ـ
ثؤهيَِلشدُ بةهيَِذةساْ ٓةس هة وةسصي
يـــــةكةً ئـــــةًظـاهـذا ٓـةهظـاوة بـة
ُويَلشدُةوةي ُاطِاًةي ثؤهيَِلشدْ بـؤ
( )72كؤًثاُيا و بةهيَِذةس.
طةسةسِاي ئةَ كاساُةي طةسةوة ،سِؤراُـة
كاسي ئاطايـ نـؤي ئـةجنـاَ داوة كـة
بشيتية هة وةآلًذاُةوةي ؼت وةصاسةد
و اليةُةكاُ حلوً و سِةصاًةُـذيـذاْ
هةطةس فشؤػت ثؼـلـ ٓـاوبـةػـاْ و
داًةصسيَِةساُــــــــــ كؤًثاُياكاْ دواي
ديشاطة كشدُ دؤطيَيةكاُياْ

بةزدةوامبوون بؤ شياتس كازاكسدىي ضيطتني ىويَي
طسيَبةضتة طصتيةكان
وةصاسةد هة ٓةوهـ بـةسدةواَ دايـة بـؤ
صيـاتــش كــاساكــشدُـ طــيــظــتـٌـ ُــو َيـ
شيَبةطتة ؼتيةكاْ و سووُلـشدُـةوةي
ُاوةسِؤك سيٌَِاييةكاُ جيَبةجيَلشدُـ
شيَبةطتة ؼتيةكاْ رًـاسة 2ي طـاهـ
 2102بؤ ئةوةي بة ػيَوةيةكـ ساطـت و
دسوطت ئةو سيَـِـٌـايـيـاُـة جـيَـبـةجـ َ
بلشيَت بؤ ئـةَ ًـبـةطـتـة هـة وةسصي
يــةكــةًــ طــاهــ ٓ 2102ــةهظــا بــة
ئةجنـاًـذاُـ دو نـوهـ سآـيَـِـاْ بـؤ
فةسًاُبةساُ وةصاسةتـ ثـةسوةسدة هـة

ًاوةي ( )00/0/2102 – 9بة بةػذاسبـووُـ (
 ) 55فةسًاُبةس ،وة بـؤ ديـواُـ ضـاوديَـشي
داساي هة ًـاوةي ()7102/3 /79– 72
بة بةػذاسبووُ ( )011فةسًاُبةس.
هة بواسي ثيَطةياُذُ سآيَـِـةي بـة تـواُـا،
بةسِيَوةبةسايةت شيَبةطتة ؼتـيـةكـاْ هـة
ٓةوه بـةسدةواًـذايـة هـة دسوطـتـلـشدُـ
ثــةيــوةُــذي بــةٓ ـ َيــض هــة ــة َي س َيــلــخــشاوة
ُيَودةوهةتيةكاْ كة هة بـواسي ـشيَـبـةطـتـة
ؼتيةكاْ كاسدةكةْ وة بـة ٓـؤي ئـةوةي
بــة ِس َيــوةبــةس نــؤي ئــةُــذاًــة هــة تــؤسِي
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ثظــثــؤسِاُــ بــواسي ــشيَــبــةطــتــة
ؼتيةكاْ هة سؤرٓةهات ُاوةسِاطت و
بــاكــووسي ئــةفــشي ـ ــيــا ( MENA
Network for Public
،)Procurement Experts
تواُيٌاْ دوو كوسطـ بـؤ ٓـةسيَـٌـ
كوسدطتاْ دابني بـلـةيـّ هـة نـوهـ
ثيَطةياُذُ سآيَـِـةساُـ ) )TOT
بواسي شيَبةطتة ؼتيةكـاْ كـة هـة
قآريةي ثايتةنل وآلت ًـيـظـش هـة
ًاُط ئاداسي  2102ئةجناًذسا.

بةشدازيلسدن لة خوىل ئةزك و طسىطى ثسِؤتؤكؤل لة بؤىةو
ميواىدازيةكان دا
هة ِسيَـلـةوتـى ُ 7102/7/9ـويَـِـةسى
وةصاسةتى ثالُذاُاْ بةسِيَض بةسِيَـوةبـةسى
سِا ةياُذْ هة وةصاسةد بةػذاسيـلـشد هـة
نوىل ثـشِؤتـؤكـؤي ،كـة طـاصكـشابـوو هـة
اليةْ كؤًةهةى ثةيوةُذيية ؼتيةكاُـى
كوسدطتاْ هـة ػـاسى ٓـةوهـيَـش ،هـةريَـش
ُاوُيؼاُى (ئةسن و شُطى ثـشِؤتـؤكـؤي
هة بؤُةو ًيواُذاسيةكاْ) .هةَ نـوهـةدا
ُــو َيــِــةسى صؤسبــةى وةصاسةد و داَ و
دةص ــاكــاُــى حــلــوًــةتــى ٓــةسيَــٌــى
كوسدطتاْ تيادا بةػذاسبووْ ،بةتايبةتى
ووتةبيزو بـة ِسيَـوةبـةسى سِا ـةيـاُـذْ و

ثةيوةُذييةكاْ و بةسثشطى تةػشيفاتـى
ئةَ داَ و دةص اياُة ُاوةسِؤكى نوهةكـة
بشيتى بوو هة دوو بةػى طةسةكى:
يةكـةًـيـاْ تـايـبـةد بـوو بـة بـِـةًـا
طةسةكييـةكـاُـى ئـةتـةكـيَـت هـة كـاتـى
طـــةسداْ و بـــؤُـــةو كـــؤبـــووُـــةوة
فةسًيةكاْ.
دووةًيؼياْ تايبةد بوو بة ثـشِؤتـؤكـؤي
و ِسيَلاسو ِسيَظـا طـةسةكـيـيـةكـاُـى ئـةَ
بواسة.
ثيَويظتة بطوتشيَـت كـةوا هـةَ نـوهـةدا
ةهـيَـم بـابـةتـى ـشُـ و ثـيَـويظـت
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هةاليةْ ثظـثـؤسِاُـى ٓـةسدوو بـواسةكـة
سِووْ كـشاُـةوةو تـيـؼـم نـشايـة طـةس
سِةضاوكشدُى ئةَ دووبابـةتـة هـة كـاتـى
طــةسداْ و بــؤُــةو ًــيــواُــذاسى و
كـؤبـووُـةوة فــةسًـيـةكـاْ كــة تـيـايــذا
جةنت كشايةوة هةطةس ئـةَ دوو اليـة
وةن دوو ثيَوطتى طةسةكى كـة دةبـيـت
هةَ كاتاُةدا سةِضاوبـلـشيـّ .هـةكـؤتـايـذا
هــةاليــةْ كــؤًـــةهــةوة بــشِواُــاًـــةى
بةػذاسبووْ بةنؼشاية بةػـذاسبـوواُـى
ئةَ نوهة و ٓيواى كشدُةوةى نوىل هةَ
جوسة هة دآاتوودا بة ثيَويظت داُشا.

ئةجنامداىـى زِووثيَوي تةىدزوضيت دايلان و ميداالىي خواز تةمةن ثيَيض ضـــالَ
دواى تــةواو بــووُــى كــاسي ًــةيــذاُــى
سِووثيَوي تةُذسوطتى دايلاْ و ًـِـذاآلُـى
نواس تةًةْ  5طايَ كة هة سِيََلةوت /01
 7106/ 07دةطتثيَلشدبوو وة بـةسدةواَ

بو تا  ،7102/0/01تيٌى ٓـوُـةسى
دةطــتــةى ئــاًــاس وسدبــيــِــى بــؤ
ثشطياسُاًةكاْ و كاسى تـؤًـاسكـشدُـى
داتا ئةجناًـذا ئـيَـظـتـا سِووثـيَـوةكـة

ئةجنـامـداىـى زِووثـيَـوى
ضاوديَسى زِةوشى ئاضـايصـى
خوَزاك بؤ ئاوازة و ثةىابةزان

ةيؼتووة بة قـؤُـا ـى ػـيـلـشدُـةوة و
ثيَؼبيِى دةكشيَت هة ًاوةييةكى ُـضيـلـذا
هةاليةْ سِيَلخشاوى يـــوُيظيَف ئـةجنـاًـة
طةسةتاييةكاُى سِابطةيةُشيَت.

دوا بــةداواى ئــةجنــاًــذاُــى
سِووثـيَــوى ضــاوديَــشيــلــشدُــى
سِةوػى نؤسان بـــــــــــــــــــــؤ
نيَضاُةكاْ هةاليةْ دةطـتـةى
ئاًاسى ٓةسيَــــــــــــــــــــٍ بـة
ٓةًآةُط هـة ـةز دةص ـاى
ُاوةُذى ئاًاسى عيَشاق و بـة
سِيَلخشاوى نؤساكى جـيـٔـاُـى
 WFPكة هة طاهى 7106
هــة ٓــةسيَــٌــى كــوسدطــــــــتــاْ
ئــةجنـــاًــذسا ِسيَــلـــخـــشاوى
ُـــاوبـــشاو بـ ـشِيـــاسيـــذا بـــة
ٓةًآةُلى دةطـــــــــــــــتـةى

ئاًاس سِووثيَوى ضاوديَشى سِةوػـى
نؤسان بؤ ئاواسةكاْ هة ُـاوةوة و
دةسةوةى كـةًـئ ئـةجنـاَ بـذاد
دواى ـةيؼـب بـة ِسيَـلـلـةوتـّ،
ةسى يةكةًى ئةَ سِووثـيَـوة هـة
ًاُطى كاُووُى يـةكـةًـى طـاهـى
سِابشدوو ئةجناًذسا ثاػـاْ ـةسى
دووةَ هة ًاُطـى ئـاصاسى 7102
ئــةجنــاَ دسا ًــةبــةطــت هــةَ
سِووثيَوة بشيتى بـــــــــــــــــوو هـة
ٓةهظةُطاُذُى سِةوػـى نـؤساكـى
ئـــــــاواسة و ثةُابةساْ هــة ُـاوةو
و دةسةوةى كةًئ.

ئةجنامداىى زِووثيَوي هيَصووي فسةىيصاىدةزى
بوازةكان MICS 6 -
دواى ئــةجنــاًــذاُــى نــوىل ضــواسةًــى
سِووث ـيَــوى ٓ ـيَــؼــووى فــشةُــيــؼــاُــذةسى
بواسةكاْ  MICS 4 -هة طاهى 7100
هة ٓةسيٌَى كوسدطتاْ و ،ثــــــــــــــــاػـاْ
نؤئاًادةكشدْ بـؤ ئـةجنـاًـذاُـى نـوىل
ثيَِجةَ هة طاهى  ،7104بـةآلَ هـةبـةس
شفتـى داسايـ و ػـةسى داعـؽ نـوىل
ثيَِجةً سِووثـيَـوى ُـاوبـشاو ئـةجنـاَ
ُةدسا بؤ ئةَ ًةبةطتة دةطتةى ئـاًـاسى
ٓــةسيَــٍ و ِسيَــلــخــشاوى UNICEF
ِسيَللةوتووْ هةطةس ئـةجنـاًـذاُـى نـوىل

ػةػةًى سِووثيَوةكـة بـة ٓـةًـآـةُـطـى
هة ةز دةص اى ُاوةُذى ئاًاسى عيَشاق بـؤ
طــاهــى  7102سِؤرى  7102/3/0هــة
ديواُى دةطتةي ئاًاس بة ئـاًـادة بـووُـى
ُويَِةساُـى ِسيَـلـخـشاوى  UNICEFء
طـــــةسؤكى دةطـــــــتةى ئاًاس ،شيَبةطتى
سِووثـ ـيَـــوى (  )MICS 6وارو كـــشا
ًةبةطتى طــــــــــــــــــــةسةكـى سِووثـيَـوى
(  )MICS 6صاُـــــيـــــِـــــى سِةوػــــ
تةُذسوطتى ًِذاآلُى نـواسووى تـةًـةْ
ثيَِض طاهى و ئافشةتاُى تةًـةْ 49-05
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طاهية و سِووثـيَـوى (  )MICS6بـة
يةكيَم هة سِووثيَوة شُطةكاْ ٓةرًـاس
دةكشيَـت هـةبـةس ئـةوةى كـؤًـةهـيَـم
ُيؼاُذةسى شُ هــــة نؤ دة ـشيَـت
هــة بــواسةكــاُــى (تــةُــذسوطــتــى و
ثةسوةسدة) وة ٓةسوةٓا ُيؼاُــــذةسى
ديلةى تـايـبـةدـةُـذيـةكـاُــــــــــــــــى
نـ َيــضاُــةكـاْ هــةنــؤ دة ــش َيــت ئــةَ
سِووثيَوة هةطةس ئاطـــــــــــــــــــــــــــتـى
ثاسيَض ا ئةجناَ دةدسيَت بـة ـويَـشةي
ٓةهبزاسدُى طـــــــــــاًثأل.

وؤزكصؤثي ضيَيةمي ضرتاتيجى ىيصتناىى كةملسدىةوةى هةذازى لة عيَساق
دوا بة دواي بةػذاسيلشدُـى طـةسؤكـى
دةطــتــةى ئــاًــاس هــة صجنــريةيــةن
كؤبووُةوةى تايبـةد هـةطـةس ئـاطـتـى
باآلى ئةُذاًاُى هـيَـزُـةى تـةكـِـيـلـى
طـــىاتـــيـــجـــى كـــةًـــلـــشدُـــةوةى
ٓــةراسيــة وؤسكؼــؤثــى طــيَــيــةًــ
طىاتيجى كةًلشدُـةوةى ٓـةراسى هـة

سِيَلةوتى( 7102/7 /)4-0هـة ٓـؤتـيَـى
سؤتاُا هة ٓـةوهـيَـش بـة ِسيَـوةضـوو  ،بـة
ئـاًــادةبــووُــى دكــتـؤس ًــٔــذى اهـ ــالق
طةسؤكى هيَزُةى تـةكـِـيـلـى طـىا ـى
كةًلشدُةوةى ٓةراسى و بة ئةُذاًـاُـى
وةصاسةتةكاُى( ثةسوةسدة ،تـةُـذسوطـتـى،
كــــاسوكــــاسوبــــاسى كــــؤًــــةآليــــةتــــى

،سِيَلخشاوةكاُى طةس بة ئاراُظـى ، UN
ئةُـذاًـاُـى ثـةسهـةًـاْ) هـة ٓـةسيَـٍء
عيَشاق فيذساز كة هة ريَش طةسثةسػتـى
ػاسةصاياُى باُلى دوةىل بةسِيَوةضوو.
هـــةَ وؤسكؼـــؤثـــةدا كـــاس هـــةطـــةس
سِيَلخظتِةوةى و داسِػتِةوةى ضاآلكى و
دةسةجناًةكاُى طىاتيجيةكة كشاوة .

كوَبووىةوةى ضةزؤكى دةضتةى ئاماز لةطةأل باىلى جيواىى ()World Bank

هــة بــةسواسى( 7102 /3/ )07-3بــة
طةسثةسػتى طةسؤكى دةطـتـةى ئـاًـاس
كـــؤبـــووُـــةوةيـــةكـــى تـــايـــبـــةد بـــؤ
ــفــتــو ــؤكــشدْ هــةطــةس ضــؤُــيــةتــى
ئةجناًذاُى سِووثيَويَلى نيَشاى تايـبـةد
بة ُويَلـشدُـةوةى ِسيَـزةى ٓـةراسى هـة

ٓةسيٌَى كوسدطتاْ و عـيَـشاق هـة ـةز
سِاويَزكاسى باُلى جئاُى هـة ديـواُـى
دةطــــتـةى ئـاًـاسى ٓـةسيَـٍ بـة ِسيَـوة
ضــوو.
هةَ كؤبوُةوةيةدا تيؼم نشايـة طـةس
ضــؤُــيــةتــى ئــةجنــاًــذاُــى ؼــت
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قؤُا ةكاُى سِووثيَو وةن ثشطياسُـاًـةو
ديضايِلـشدُـى طـاًـثـوـةكـاْ و داُـاُـى
بةسُـــاًة ،كـاسى ئــــــةَ سِووثـيَـوة كـة
بشِياسة هة دوو ًـاُـطـى دآـاتـوو كـاسى
ًةيذاُى هة ٓةسيٌَى كوسدطـــــــــــــــتـاْ
بةسِيَــوة بـضيَت.

كؤبووىةوةى دةضتةى ئامازى هةزيَه لةطةأل ىويَيةزى ِزيَلـرـساوىFAO
لة عيَساق و شاىدى ياوةزى لة ِزيَلةوتى 1/2/0102

بــةس َيــض طــةسؤكــى دةطــتــةى ئــاًــاسى
ٓةسيٍَ  ،طريواْ حمـٌـذ حمـ اهـذيـّ
هــة ــة َي بــةس َيــضاْ د فــاضــى اهــضعـ
ُويَِةسى ؼتى ِسيَـلـخـشاوى FAO
هــة ع ـ َيــشاق و ػــاُــذى يــاوةسيــاْ و
بةسثشطى ئاًاسى كؼتوكايَ و ريِـطـة
هـــة ديـــواُـــى دةطـــتـــةى ئـــاًـــاس
كؤبووُةوةيةكياْ ئةجناَ دا.
طــةسةتــا بــةس َيــض ُــو َيــِــةسى ؼــتــى
سِيَلخشاوةكة باطى هة ثالْ و ُةنؼةى
كــاسةكــاُــى هــة ع ـ َيــشاق و ٓــةس َيــٌــى
كــوسدطــتــاْ كــشد ،بــؤ ًــةبــةطــتــى
ثيَؼلةوتِى كةستى كؼتوكايَ و ريِـطـة

دةزكــسدىــى زِاثــؤزتــى
ئؤتؤمؤبيَمةكاىى كةزتـى
تايبةت

هة دآاتوودا و ،جةنتى هة ٓةًآةُـطـى
صياتشى ٓةسدوواليةْ كشدةوة.
دواتش بةسيَض طةسؤكى دةطتةى ئاًـاسى
ٓةسيٍَ بـة ػـيَـوةيـةكـى ؼـتـى كـاس و
ضاآلكيةكاُى ئاًاسى كؼتوكايَ و ريِطةى
نظتةسِوو  ،وة بة سِووُـى بـاطـى هـةوة
كشد كة بؤػاييةكى صؤس ٓةية هـة سِووى
ُةبووُى داتاى ثيَويظتى كؼتوكـاهـى بـة
ؼتى و ئـاًـاسى سِووبـةسو رًـاسة و
بةسٓةًى سِةص و بـاخ و داسطـتـاْ هـة
ٓةسيٌَى كوسدطتاْ بـة تـايـبـةتـى كـة
دةبيَت ٓةوهى بؤ بذسيَت بؤ بة دةطـت
ي هــةَ
ٓ ـ َيــِــاُــى داتــاو صاُــيــاسى ُـــو َ

بواساُةدا و  ،جةنتيؼى هـةوة كـشدةوة
كة بؤ ئةجناًذاُـى ٓـةس سِووثـيَـويَـلـى
كؼتوكاهى كة ِسيَلخـشاوةكـة ئـةجنـاًـى
دةداد هـة ِسيَـطـاى دةطـتـةى ئـاًـاسى
ٓةسيٌَةوة بيَت و ،ئـةواُـيـؽ وةكـو
ِس َيــلــخــشاوةكــةيــاْ السيــاْ ُــةبــوو و
ثاهثؼتى نـؤيـاْ بـؤ ئـةَ بـابـةتـة
سِا ةياُـذ هــــــــــة كـؤتـايـيـذا بـةسيَـض
ُويَِةسى ؼتى سِيَلخشاوةكة بةهيَـِـيـذا
بؤ جيَبة جـيَـلـشدُـى بـةسُـاًـةيـةكـى
ٓاوكاسى ،كة تيَيذا باسودؤنـى ئـاًـاسى
كؼــتــوكــا َي و ريــِــطــة نــو َيــِــذُــةوةى
صياتشى بؤ بلشيَت.

دةسكشدُى سِاثؤستى ئؤتؤًؤبيَوـةكـاُـى
كةستى تايبةد كـة تـؤًـاسكـشاوْ هـة

سِاثؤستةؾ ةيؼتِة بـة داتـاو صاُـيـاسى
هـةطــةس رًــاسةى ئــؤتــؤًـؤبـيَـوــةكـاْ بــة

بة ِسيَوةبةسايةتـيـةكـاُـى ٓـاتـووضـؤى
ثاسيَض اكاُى ٓةسيٍَ ،بؤ طـــــــــــــاهـى
 7105بـــة ٓـــاوكـــاسى هـــة ـــة َي
بة ِسيَوةبةسايةتـيـةكـاُـى ٓـاتـووضـؤى
ثــاس َيــض ــاكــاْ ،وة ئــاًــاجنــى ئــةَ

ويَـشةى جـؤسى ئـؤتـؤًـؤبـيَـى (ُـةفـةس
ٓةهطش  ،باسٓةهطش  ،تـاكظـى) وة جـؤسى
طوتةًةُى بةكاسٓاتوو (بةُضيّ ،ديـضي)
وة ٓةسوةٓا ئؤتؤًؤبيَوةكاْ بة ـويَـشةى
طاهى دسوطتلشدُياْ.
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ضاآلكييةكاىى تايبةت بة بةشى شيلسدىةوةى داتا










طةسثةسػتيلشدُى تؤًـاسى صاُـيـاسى سِووثـيَـوى سِةوػـى
تةُذسوطتى ئافشةد و ًِذاهى تاصة هةدايم بوو بؤ طـاهـى
( )7106و ) )MNCHهة ًاوةى 7102/0/05تـاكـو
7102/ 7/75
ثاكشدُةوةو ثيَذاضووُةوة بـــــة داتــــــــــــــــاى سِووثيَـوى
(.7102 /3/01 –7/76 )MNCH
بةػذاسبووْ هة كؤبووُةوةكاُى تايبةد بـة ثـشِؤرةى بـة



طةسثةسػتياساُى ثشِؤرةى بـةئـاًـاجنـلـشدُـى ٓـةراسى و
سِآيِّاُى كادساُى ًةيذاُى هـة ِسيَـلـةوتـى ( /)72-76
.7102/3
بةػذاسبووْ هةُووطيِةوةى طىاتيجـى كـةًـلـشدُـةوةى
ٓةراسى هة عرياق هة سِيَـلـةوتـى ( ) 7106 /7/ )4- 0
هة ٓؤتيَى سوتاُا .



ئاًاجنلشدُى ٓةراسي بؤ دةطتـِـيـؼـاُـلـشدُـ ئـةواُـةي
ػايةُ وةس شت ًووضةضاوديَشي كشدُ كوًـةآليـةتـ
هة وةصاسةتى ثالُذاُاْ هة ًاُطى  0و .7
دسوطتلشدُى داتا بةيظيَـلـى تـايـبـةد بـة ثـشِؤرةى بـة
ئاًاجنلشدُى ٓةراسى هة طةس طيظتـٌـى ئـةُـذسؤيـذ كـة
بةػيَواصى (تابويت) هةًةيذاُى سِاطتةونؤ كؤدةكشيَتـةوة
هة ًاُطى  7و 3
بـــةػـــذاسبـــووْ هـــة نـــوىل سِآــيَـــِـــاُـــى تـــويَـــزةسو





دسوطتلشدُى داتا بةيع تايبةد بة ثـشِؤرةى ضـاكظـاصى
هة فيَشكشدْ و سِآيَِاُى ثيؼةيى و تةكِيلى هة ٓةسيٌَـى
كوسدطتاْ هة ًاُطى .7
طةسثةسػتيلـشدُـى كـاسى تـؤًـاسى داتـاكـاُـى ثـشِؤرةى
ضاكظاصى هة ًاُطى .3
بةػذاسبووْ و طةسثةسػتيلشدُى سِووثـيَـوى ضـاوديَـشى
ئاطايؼى نؤسان تايبةد بة ئاواسةكاْ و ثـةُـابـةساْ هـة
ٓةسيٌَى كوسدطتاْ هة ًاُطى 3

ذمازةى ثيَواىةيى ىسخةكاىى بةكازبةز لةضةز ئاضتى هةزيَنى كوزدضتان ء ثازيَصطاكان بوَ ماىطى كاىوىي دووةو 7102
CPI FOR KURDISTAN REGION FOR JAN - 2017
شووثةكاْ

Erbil

Suly

Duhok

KR

Division

نواسدْ و نواسدةًةُى

82.8

94.3

91.3

90.0

Food and Non-Alcoholic
Beverages

نواسدةًةُية كحوهيةكاْ و توتّ

079.2

001.1

071.5

009.4

Alcoholic Beverages,
Tobacco

جى و بةسط وثيَالو

91.2

90.3

013.1

93.5

كشيَى ناُوو ئاو و كاسةبا و طوتةًةُى

015.4

003.8

006.3

000.7

ثيَذاويظتيةكاُى ُاو ًايَ وجاكلشدُةوة

98.2

85.0

96.3

97.5

تةُذسوطتى

98.6

014.3

031.4

012.5

Clothes and Footwear
Housing, Water,
Electricity
House Supplies ,
Appliances & Maintenance
Health

واطتِةوة

97.3

26.8

92.6

86.8

Transportation

ثةيوةُذى
سِؤػةُبريى
ثةسوةسدة

99.0
84.6
073.0

68.9
26.9
074.5

90.3
96.8
035.5

84.2
83.8
076.3

Communications
Recreation and Culture
Education

ضيَؼتخاُةكاْ

018.1

86.8

010.9

92.2

Restaurants

كةسطتةو نضًةد وصاسيية جؤساو جؤسةكاْ

84.3

97.8

93.5

89.8

Miscellaneous Services

تيَلشِاى ؼتى

94.4

96.9

011.3

96.2

General Index Number
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7102 ذمازةى ثيَواىةيى ىسخةكاىى بةكازبةز لةضةز ئاضتى هةزيَنى كوزدضتان ء ثازيَصطاكان بوَ ماىطى شوباتي
CPI FOR KURDİSTAN REGION FOR FEB - 2017
ْشووثةكا

Division

KR

Duhok

Suly

Erbil

Food and Non-Alcoholic Beverages

92.2

89.8

94.4

90.9

نواسدْ و نواسدةًةُى

Alcoholic Beverages, Tobacco

119.0

118.6

110.0

129.7

ّنواسدةًةُية كحوهيةكاْ و توت

Clothes and Footwear

93.4

102.6

91.2

90.7

جى و بةسط وثيَالو

Housing, Water, Electricity

112.6

123.2

113.8

105.4

كشيَى ناُوو ئاو و كاسةبا و طوتةًةُى

House Supplies , Appliances &
Maintenance
Health

92.4

96.0

85.1

98.7

ثيَذاويظتيةكاُى ُاو ًايَ وجاكلشدُةوة

107.5

130.2

104.3

98.6

تةُذسوطتى

Transportation

86.7

96.4

76.8

92.7

واطتِةوة

Communications

84.7

91.3

68.9

99.1

ثةيوةُذى

Recreation and Culture

79.8

82.5

76.4

82.2

سِؤػةُبريى

Education

118.3

132.5

124.2

103.7

ثةسوةسدة

Restaurants

97.7

101.9

86.8

108.0

ْضيَؼتخاُةكا

Miscellaneous Services

90.1

93.5

93.1

84.7

ْكةسطتةو نضًةد وصاسيية جؤساو جؤسةكا

General Index Number

96.7

99.3

97.0

95.0

تيَلشِاى ؼتى

7102 ذمازةى ثيَواىةيى ىسخةكاىى بةكازبةز لةضةز ئاضتى هةزيَنى كوزدضتان ء ثازيَصطاكان بوَ ماىطى ئـاشازي
CPI FOR KURDISTAN REGION FOR MAR - 2017
ْشووثةكا

Division

KR

Duhok

Suly

Erbil

Food and Non-Alcoholic
Beverages
Alcoholic Beverages,
Tobacco

92.2

90.2

94.6

90.4

نواسدْ و نواسدةًةُى

119.0

118.6

110.0

129.7

ّنواسدةًةُية كحوهيةكاْ و توت

93.0

103.4

89.5

91.4

جى و بةسط وثيَالو

111.6

123.2

113.8

102.7

كشيَى ناُوو ئاو و كاسةبا و طوتةًةُى

92.4

96.7

85.2

98.4

ثيَذاويظتيةكاُى ُاو ًايَ وجاكلشدُةوة

107.4

129.6

104.7

98.1

تةُذسوطتى

Transportation

86.7

96.4

76.8

92.6

واطتِةوة

Communications
Recreation and Culture
Education

86.1
80.7
118.3

91.3
82.4
132.5

72.3
78.6
124.2

99.1
82.2
103.4

ثةيوةُذى
سِؤػةُبريى
ثةسوةسدة

Restaurants

97.6

101.2

86.9

107.8

ْضيَؼتخاُةكا

Miscellaneous Services

89.9

93.5

93.4

83.8

ْكةسطتةو نضًةد وصاسيية جؤساو جؤسةكا

General Index Number

96.5

99.4

97.1

94.3

تيَلشِاى ؼتى

Clothes and Footwear
Housing, Water, Electricity
House Supplies , Appliances & Maintenance
Health
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كازو ضاآلكييةكاىى دةضتةي ثيَواىةضاشي و كؤىرتؤلي جؤزي




هةتاقيطةى ًةسكةصى ُاو دةطتةى ثيَواُةطاصى و كـؤُـىؤىل
جــؤسى ( )29منــووُــةكــاُــى جــواُــلــاسى و ثــاكــلــةسةوة
ثؼـلــِــيــِــى بــؤ ئـةجنــاًــذساوة  ،هــةواُــة ( )3منــووُــةى
ُيَش ةهة وة كؤى ؼتى ئةو منـووُـاُـةى كـة هـة وةسصى
يةكةَ سِةواُةى دةطتة كشاوْ بشيتني هة ( )87منووُة.



هة بِلةى فشِؤكة نـاُـةى ُـيَـوةدةوهـةتـى ٓـةوهـيَـش بـشِى
ًةوادى ٓاتوو(  )375545كطٍ هة ًةوادى (جواُلاسى ،
كةسطتةى بيِاطاصى ً ،ةوادى طياساد ً ،ةوادي كـاسةبـا ،
) ،وة جــطــةسة بــةٓــةًــوو
ًــةوادي ثــاكــلــةسةوة
جؤسةكاُياْ ،هةواُةؾ ( )75منـووُـةى جـطـةسة و ()4
منووُةى بؤْ رًاسةي ثؼلِيِى بؤ كـشاوة هـة تـاقـيـطـةى
بِلةى كؤُىؤىل جؤسى فشِؤكةناُة و كة دة وجنيَت هة ةيَ
تايبةدةُذى عرياقى





هة بةسيَوةبةسايةتى ثيَواُةطاصي وكؤُىؤىل جؤسى طويٌَاُى
بشِى جطةسةي ٓاتووهة وةسصى يةكةَ بشيتية هــــة ( )470
منووُةي دةسضوو ، ،بشِى ٓاتووى توتِى ثـايـئ  /تـوتـِـى
ضـِـشاو بـشيـتـيـة هـة ( )5منـووُـةي دةسضـوو وة ()0
منووُةي دةسُةضوو وة توت ُيَش ةهةؾ ( )32منووُـة
دةسضوو .
هةئاًاسى تاقيطةى بةسِيَوةبةسايةتى ثيَواُةطاصي و كؤُـىؤىل
جؤسى طويٌَاُـى  ،بـةػـى طـوتـةًـةُـى (  )010منـووُـة
وجناوة ( )3منووُةؾ ُة وجناو بوو
هة بة ِسيَوةبـةسايـةتـى ثـيَـواُـة طـاصي وكـؤُـىؤىل جـؤسى
دٓؤكيؽ بشِى ًةوادى ٓاتووى جطةسة بؤ وةسصى يـةكـةَ
 7102هة ًةسصي ابـشآـيـٍ نـةهـيـى (  )0354,76تـةْ
جطةسة ،و هة ًةسصي ئاهوكا ( )034988كاستؤْ جطةسة

كؤى ًةوادى ٓاتوو هةًةسصةكاُى بامشاغ  ،ثةسويَضناْ  ،ابشآيٍ نويى ئاهوكا  ،حاجى ئؤًةساْ هة وةسصى يةكةَ طاهى 7102
بشِى ٓاتوو  /تةْ

بشِى ٓاتوو  /داُة

بشِى ٓاتوو  /كاستؤْ

سِيَطةثيَذساوة

سِيَطةثَيِةدساوة

هةُاوبشاو

سِيَطةثيَذساوة

سِيَطة ث َ
ُةدساوة

هةُاوبشاو

سِيَطةثيَذساوة

سِيَطةثيَِةدساوة

هةُاوبشاو

47377884,7
0

60,31

ُية

7380059

ُية

ُية

027524

ُية

ُية

نؼتةى ثؼلِيِى ئةجناًذساو هة تاقيطةكاُى بة ِسيَوةبةسايةت ثيَواُةطاصى و كؤُىؤىل جؤسى ٓةوهيَش ،بة ِسيَوةبةسايةتى
دٓؤن و طويٌَاُى ( نواسدةًةُى  ،ئاو  ،جواُلاسى  ،ثاكلةسوة  ،جطةسة )
كيٌيا
ُاوى ػويَّ

بايؤهؤجى

فيضيا

وجناوة

ُة وجناوة

وجناوة

ُة وجناوة

وجناوة

ُة وجناوة

70

ُية

29

ُية

.........

..........

تاقيطةى ب ن دٓؤن

428

6

234

24

778

3

تاقيطةى ب ن طويٌَاُى

026

4

88

04

09

ُية

625

01

910

88

742

3

تاقيطةي ثيَواُةطاصي و كؤُىؤه جؤسي ٓةوهيَش

ؼتى
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