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 ان لە هەرێمی کوردستان ژمارەی ئاوارە و پەنابەر
 وواڵت سوریا تورکیا ئێران فەلەستین

٨٨٦  ٠١ ,٢٤٢ ٨,٥٠٦ ٨١٢  پەنابەرە تۆمارکراوەکان ٩٤٤,

كەس ٦٢٢  کۆی گشتی ٩٥٠,

سکە ٨٧٧  ئاوارە تۆمارکراوەکان ٣٦٧,

کەس ١ , ٥٠٠  ئاوارە و پەنابەران ٣١٧,
 

و پەنابەرەکان لە هەرێمی کوردستان: دابەش بوونی  جوگرافیای ئاوارە  

نەکاپەنابەر اوارەکانئ   پارێزگاکان 

خێزان#  # تاکەکەس # خێزان # تاکەکەس  

٤٢١ ,٨٣ ١٨٢ , ٩٩٩  ٤٣٥  هەولێر ٧٥,٤٥٢ ٥٢٤,

٠١١،٤٢ ٨٨,٢٥١  ٧٩٦،٧١٢  دهۆک ٣٩,٢٥١ 

٥١٢ ٩,٧٨٠ ٣٠,٥١١ , ٤٧٠  ٤٤ , ١٤١  سلێمانی 

٢٤٢ ,٨٧٧ ٧٢,٧٩٠ ٩٤٤ ,٨١٥ ٣٦٧  کۆی گشتی ٨١٧,
 

 ژمارەی ئاوارە و پەنابەرەکان لە ناو کەمپەکان:

 پارێزگاکان ئاوارەکان پەنابەرەکان

 # خێزان # تاکەکەس # خێزان # تاکەکەس

٧ ٣٠,٥١١, ٤٥٠  هەولێر ٦,٦١١ ٣٢,٠٣٧ 

٥١ ٦٢,٠٨٩ ,٦٢١ ٨١٦ ,٠٣ ٣٢٠  دهۆک ٧٥٣,

٢ ٩,٢١٤, ٧٩٢  ٤١ , ١٦٠  ١٩٢،٩  سلێمانی 

١٤٠،٥٢ ١٠١,٨١٤  ٠٨٢ ,٤٠ ٣٧٣, ٨٣٢  کۆی  
                

لە هەر پارێزگایەک : ٪ ئاوارە و پەنابەران  

 پارێزگاکان ٪ ئاوارەکان  ٪ پەنابەرەکان ٪ ئاوارەو پەنابەران 

٤٧.٥٪  ٠٥٪  ٤٥٪  هەولێر 

٣٣٪  ٨٣٪  ٢٨٪  دهۆک 

.٥١٩٪  ٢١٪  ٧٢٪  سلێمانی 

١٠٠٪  ١٠٠٪  ١٠٠٪   گشتی کۆی 

                                                                                                                                                                                                                         

 پوختەیەک لەبارەی ئاوارە و پەنابەران لە

هەرێمی کوردستان   

 

 

 و پەنابەران: ڵی ئاوارەپوختەیەک دەربارەی جموجۆ

 

لە ساڵی  رێمى كوردستانهە تەهاتوونە رانى سوریا كەنابەى پەژماره

٢٠١٩:  

 پارێزگاکان  ى سوریاپەنابەرانە

 خێزان تاکەکەس

 هەولێر ٨٨ ٢٤٦

 دهۆک ٣،٨٨٤ ١٩،٤١٧

 سلێمانی ١٦٢ ٤٣

کانونی ژمارەی هاتووەکان لە  کۆی ٤،٠١٥ ١٩،٨٢٥

٢٠١٩ کانونی یەکەمی -دووەم  

 

رێمى كوردستانكانى هەمپەكە وهتەهاتوونە ى ناوخۆ كەى ئاوارهژماره  
 پارێزگاکان ئاوارەکان

 خێزان تاکەکەس

٢٠٨١، ٥،٢٢٨  هەولێر 

،٤٥٩٣  دهۆک ٨٣٩ 

 سلێمانی ٢٧ ١٠٧

کانونی  ژمارەی هاتووەکان لە کۆی ٢،٠٧٤ ٨،٧٤٩

٢٠١٩ کانونی یەکەمی -دووەم  

 

لە  ئاوارە  وپەنابەرە کۆچکردووەکان یان گەڕاوەکان بۆ شوێنی خۆیان

:٢٠١٩ساڵی   

 پارێزگاکان ئاوارەکان پەنابەرەکان

 خێزان تاکەکەس خێزان تاکەکەس

 هەولێر ١،٣٨٥ ٦،٨٣١ ١٣٠ ٤٨٥

 دهۆک ٨٤٦ ٤،٤٥٦ ١٠٥ ٥٢٥

 سلێمانی ٥٤٦ ٢،٥٩٤ ٥٢ ٢٦٣

ژمارەی گەڕاوەکان   کۆی ٢،٧٧٧ ١٣،٨٨١ ٢٨٧ ١،٢٧٣

 – دووەم کانونیلە 

٢٠١٩کانونی یەکەم  
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ی: دابین کردنی خزمەتگوزارییە سەرەتاییەکانیدارارجى خە  پوختەی  

)ملیۆن دۆالر( خەرجی داواکراو  ماوە 

٧.٢  ڕۆژانە 

١٨  مانگانە 

٨٢٩  سااڵنە 

 ژمارەی کەمپەکانی ئاوارە و پەنابەران لە هەرێمی کوردستان:

 پارێزگاکان کەمپەکانی ئاوارە کەمپەکانی پەنابەر کۆ

٠١  هەولێر ٦ ٤ 

٢٢  دهۆک ١٧ ٥ 

 سلێمانی ٥ ١ ٦

٨٣  ٨٢ ١٠  کۆی گشتی 

 هاوبەشە مرۆییەکان لە هەرێمی کوردستان:
ڕێکخراوە مرۆییە ناوخۆی و 

 نێودەوڵەتیەکان 

 پارێزگاکان

 هەولێر ٧٨

 دهۆک ٦٥

 سلێمانی ٤٢

 هەڵەبجە ١٣

 ئاژانسەکانی نەتەوەیەکگرتووەکان ١٤

 کۆی گشتی هاوبەشە مرۆیەکان ٢١٢

 پێکهاتەی ئاوارەکان:

 سونەعەرەبی  ٪٤٠

 ئێزدیكوردى  ٪٣٠

 وسڵمانى مکورد ٪١٣

 مەسیحیەکان ٪٧

)تورکمان، شیعە، شەبەک،  ئەوانی تر ٪١٠

 ئەرمەنی...هتد(

 

٢٠٢٠ دووەمیکانوونی  ٢١: وهباڵوكراوته  


