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ناساندنی دەزگا

پەیام و دیدگەی دەزگا

)Mission( پەیامی دەزگا
گەیاندنــی خزمەتگــوزاری و هــاوکاری لەپێنــاو ئاشــتی و ئارامــی 

بــۆ ژینگــەو مرۆڤایەتــی.

)Vision(دیدگەی دەزگا
هەوڵدەدەیــن بــۆ وەدیهێنانــی جیهانێکــی بــێ هــەژاری، کــە تێیــدا مرۆڤــەکان لــە 
خزمەتگــوزاری پێویســت بــۆ پەروەردەیەکــی بونیادنــەر لــە ژینگەیەکــی پارێــزراودا 

بــە یەکســانی ســوودمەندبن.

ــراق  ــری پایته ختــی هه رێمــی كوردســتان- عێ ــه  هه ولێ ــه  ســاڵی 2005 ل ده زگای خێرخوازیــی بارزانــی دەزگایەکــی ناحكومیــی و ناسیاســی و قازانــج نەویســتە، ل
دامــه زراوه و به ڕێــز )مه ســرور بارزانــی( ســه رۆكی بــۆردی دامه زرێنه رانــی ده زگاكەیــە.

لــە ژێــر وتەیەكــی )مســتەفا بارزانــی( كــە دەفەرموێــت: )شــانازییه  بــۆ مــرۆڤ خزمه تــكاری میلله تــی خــۆی بێــت(، دەزگای خێرخوازیــی بارزانــی دەســتی بــە كاركــردن 
كــرد، مۆڵه تــی كاركردنــی له الیــه ن حكومه تــی هه رێمــی كوردســتان و حكومه تــی عێــراق وه رگرتــوو.  هەروەهــا لــه  ویالیه تــه  یه كگرتووه كانــی ئه مه ریــكا 
له ســاڵی)2016( مۆڵه تــی كاركردنــی پێــدراوە. لــه  كۆبوونــه وه ی مانگــی نیســانی ســاڵی 2016ـــی ئەنجوومەنــی كارگێــڕی و هه ماهه نگــی نه ته وه یه كگرتــووه كان، 
ــه  ئه نجوومه نــی ئابــووری و كۆمه اڵیه تــی)ECOSOC( قبــوڵ كــرا. لەســاڵی 2018 بەنوێنــەری )ســفێر(  ده زگای خێرخوازیــی بارزانــی وەك ئه ندامــی راوێــژكاری ل
ــە كوردســتان دەستنیشــانكراوە و پەرتووكــی رێبەرینامــەی )ســفێر(ی وەرگێڕاوەتــە ســەر زمانــی كــوردی كــە بــە بنەمــای كاری مرۆیــی لەجیهانــدا دادەنرێــت.  ل
هەروەهــا لــە مانگــی 4ی 2020 بەفەرمــی لەالیــەن كۆمیســیۆنی رێكخــراوە خێرخوازییەكانــی بەریتانیــاوە مۆڵەتــی كاركردنــی پێــدرا. دەزگا خێرخوازیــی بارزانــی  

لەســاڵی 2016دا لــە وەزارەتــی دەرەوەی كوەیــت وەك رێكخــراوی خێرخوازیــی دانــی پێدانــراوە.
كارەمرۆیەكانــی دەزگای خێرخوازیــی بارزانــی ســنووری هەرێمــی كوردســتان و دەوڵەتــی عێراقــی تێپه ڕانــدو وه ، له هه ریــه ك لــه  واڵتانــی )توركیــا، ســوریا، یۆنــان، 
ــن و  ــتی دەكرێ ــەوە پاڵپش ــەر و دۆنەرەكان(ی ــەی )سپۆنس ــی دەزگا لەرێگ ــردووە، پرۆژەكان ــی ك ــی مرۆڤایەت ــەن( خزمەت ــگالدش و یەم ــعودیە، بەن ــترالیا، س ئوس

خۆبەخشــەكان رۆڵیــان لــە چاالكییــەكان هەیــە.
ئۆفیســی ســه ره كی ده زگای خێرخوازیــی بارزانــی لــە هەولێــری پایتەختــی هەرێمــی كوردســتان - عێراقــەو نوێنەرایەتــی هەیــە لــە ئەوروپــا و ویالیەتــە 

یەكگرتووەكانــی ئەمریــكا، لەهــەر شــوێنێك پێوســت بــكات بــۆ جێبەجێكردنــی پــرۆژەكان ئۆفیــس دەكاتــەوە. 
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لەمــاوەی باڵوبوونــەوەی ڤایرۆســی كۆرۆنــا )COVID19(دا دەزگای خێرخوازیــی بارزانــی لەچوارچێــوەی 15 پــرۆژەدا توانــی هــاوكاری بگەیەنێـــتە )1,068,870( كــەس، 
هەروەهــا )129( بەخشــەر هــاوكاری دەزگایــان كــردووە بــۆ سەرخســتنی پــرۆژەكان توانــراوە بــڕی )4,672,526,525 ( دینــاری عێراقــی بــۆ پــرۆژەكان دابیــن بكرێــت.

لــەو بــڕە پارەیــەی كــە بــۆ )15( پرۆژەكــە دابینكــراوە، بــڕی )4,407,375,750( دینــار لەڕێگــەی بەخشــەرەكانی ناوخــۆەوە دابینكــراوە و بــڕی )265,150,775( لەڕێگــەی 
بەخشــەری دەرەكییــەوە دابیــن كــراوە.

شێوازی دابەشكردن
بڵأوبوونــەوەی  لەمــاوەی  دەزگا  هاوكارییەكانــی  پــرۆژەی 
ڤایرۆســی كۆرۆنــا لــە )10( پارێــزگای هەرێمــی كوردســتان و 
عێــراق بــووە و كــە تێیــدا ســوودمەندانی پارێــزگاكان بەپێــی 
رێــژەی ئاســتی هــەژاری هــاوكاری كــراون، بــۆ دەستخســتنی 
رێــژەی هــەژاری، دەزگای خێرخوازیــی بارزانــی پشــتی بــە 
ئامارەكانــی وەزارەتــی پالندانــان و دەســتەی ئامــاری هەرێمــی 

ــتووە. ــتان بەس كوردس
لــە هەندێــك حاڵەتــدا رێــژەی ســوودمەندان بەپێــی خواســت 
و پالنــی دۆنــەر ئەنجامــدراوە، بــەوەش بــەرز و نزمــی لــە 
ئاســتی دابەشــكردنی هاوكارییەكانــدا روویــداوە، بــۆ نموونــە؛ 
پارێــزگای هەولێــر زۆرتریــن دۆنــەری هەبــووە، بۆیــە زۆرتریــن 

پــارە بــۆ پرۆژەكانــی ئــەم پارێزگایــە خــەرج كــراوە.



5

 چاالكییەكانی دەزگای خێرخوازیی بارزانی لەكاتی باڵوبوونەوەی ڤایرۆسی كۆرۆنا و لەمانگی رەمەزانی پیرۆزدا

کۆی گشتی پڕۆژەکان

کۆی گشتی پڕۆژەکان

15

1,077,953
 کۆی بەخشەر

129

ژمارەی کەسی سوودمەند

گشتیبودجەی 

4,672,526,525 ID

دەرەکیناوخۆیی
4,407,375,750 ID265,150,775 ID

1,068,870
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298,582 2,154,435,525  ID هه ولێر

88,351 1,064,606,250 ID دهۆک

55,520 414,907,500 ID مانیێسل

31,148 287,887,500 ID کەرکوک

527,352 249,986,000 ID نەینەوا

19,600 216,860,000 ID گه رمیانئیدارەی 

33,600 145,715,000 ID بەغداد 

12,600 96,698,750 ID ەبجەڵهە

5,600 20,715,000 ID سەماوە

2,800 10,357,500 ID بەسرە

2,800 10,357,500 ID ناسریە 

ژمارەی کەسی سوودمەندبودجەی پڕۆژە  ناوی پارێزگاو ئیدارە

4,672,526,5251,068,870كۆی گشتی

كۆی گشتی پرۆژەكان

1,077,9534,672,526,525 ID

15

1,6068,870

ژ. پرۆژە

1,068,870

289,499
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سێكتەرەكانی كاركردن

سێكتەری خۆراك
ژمارەی پڕۆژە        6

ID 2,145,015,775 بودجەی پڕۆژە

ژمارەی کەسی سوودمەند   963,474

سێكتەری تەندروستی
ژمارەی پڕۆژە        6

ID 610,529,000   بودجەی

ژمارەی کەسی سوودمەند    75,000

پرۆژەی ئازیزان
ژمارەی پڕۆژە      1

ID 1,014,240,000  بودجەی پڕۆژە

ژمارەی خانەوادەی ئازیزی سوودمەند   4,226

سێكتەری ناخۆراك
ژمارەی پڕۆژە      1

ID 20,464,750   بودجەی پڕۆژە

ژمارەی کەسی سوودمەند   3,000

پرۆژەی زەكات
ژمارەی پڕۆژە        1

ID 882,277,000    بودجەی پڕۆژە

ژمارەی کەسی سوودمەند    23,170
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سێكتەرەكانی كاركردن

دەزگای خێرخوازیــی بارزانــی لەمــاوەی باڵوبوونــەوەی ڤایرۆســی 
كۆرۆنــاو مانگــی رەمەزانــی پیــرۆزدا توانیویەتــی لــە )5( ســێكتەری 
ــۆراك  ــێكتەری خ ــدات و س ــام ب ــی ئەنج ــدا كارو چاالكییەكان مرۆیی
ــزگا و  ــە )9( پارێ ــی ل ــرۆژەی خۆراك ــت و )6( پ ــەم دێ ــەی یەك بەپل
ئیدارەیــەك جێبەجێكــراوە كــە تێیــدا )963474( كــەس ســوودمەند 

ــراوە. ــار خەرجك ــڕی )2,145,015,775( دین ــوون و ب ب

)هاوكاریكردنــی  ئازیــزان  ســێكتەری  دوووەمــدا،  لەڕیزبەنــدی 
)1,014,240,000( دینــاری  مندااڵنــی بێبــاوك( دێــت، كــە بــڕی 
ــز لەسەرانســەری هەرێمــی  ــی ئازی عێراقــی بەســەر )4226( منداڵ

كوردســتاندا دابــەش كــراوە.

ــڕی  ــدا دێــت و ب ــدی ســێیەمی پرۆژەكان ــە ریزبەن ــرۆژەی زەكات ل پ
كەســدا   )23,170( بەســەر  عێراقــی  دینــاری   )882,277,000(

دابەشــكردووە.

ــوەی )6(  ــتییە، لەچوارچێ ــێكتەری تەندروس ــی س ــی پرۆژەكان هەرچ
پــرۆژەدا بــووە كــە بــڕی )610,529,000( دینــاری بــۆ خەرجكــراوەو 
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ژمارەی سوودمەندان

997,566

67,955
12,432

خەڵکی خۆجێی پەنابەر ئاوارە

ژمارەی کەسی سوودمەند

خەڵکی خۆجێی
%69.18

پەنابەر
%25

ئاوارە
%5.82

ژمارەو رێژەی سوودمەندان بەپێی پڕۆژەکان لەڕووی بەخشینی كەلوپەل و پارەی كاشەوە

988,483
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ژمارەی سوودمەندان

ــەت  ــاو رێوشــوێنەكانی حكوم ــەوەی ڤایرۆســی كۆرۆن بەهــۆی باڵوبوون
قەدەغــەی  راگەیاندنــی  كەرەنتینــەو  لــە  تەندروســتی  وەزارەتــی  و 
هاتووچــۆ لەسەرتاســەری هەرێمــی كوردســتان، رێژەیەكــی زۆر لــە 
ــاوارەو پەنابــەران تووشــی قەیرانــی دارایــی  دانیشــتووانی خۆجێــی و ئ
و خۆراكــی بوونــەوە. وەكــو هەمیشــە دەزگای خێرخوازیــی بارزانــی 
بەپاڵپشــتی خێرخوازانــی كوردســتان و بیانــی هەوڵیــداوە زۆرتریــن 
قەیرانەكــەوە  بەهــۆی  كــە  كەســانەی  ئــەو  بگەیەنێتــە  هــاوكاری 
دابیــن  رۆژانەیــان  بژێــوی  نەیانتوانیــوە  لەدەســتداوەو  كارەكانیــان 
بكــەن،  بەهەژماركردنــی بــڕی پــارەی خەرجكــراو بەســەر خەڵكــی 
ــی دەزگادا. ئەمــەش وایكــرد  ــەران لەپرۆژەكان ــاوارەو پەناب ــی و ئ خۆجێ
ــەو ماوەیــەدا هاوكارییەكانــی دەزگا بەپێــی پــارەی پــرۆژەكان رێــژەی  ل
لەســەرجەم  خۆجێــی  خەڵكــی  بــۆ  خەرجكــراو  پــارەی  )69.18%(ی 
ــراوەو )988,483(   ــراق خەرجك ــتان و عێ ــی كوردس ــی هەرێم پارێزگاكان

ســوودمەندبووە. كــەس 

ــژەی )25%(ی بەشــێوەی  ــراو، رێ ــارەی خەرجك ــۆی پ ــدا لەك  لەهەمانكات
كاش یــان خــۆراك یــان كەلوپەلــی دیكە پێشكەشــی پەنابەرانــی ناوەوەو 
دەرەوەی كەمپــەكان كــراوە كــە )67955( كــەس تێــدا ســوودمەندبووە.

هەروەهــا بــۆ ئــاوارەكان بەڕێــژەی )5.82%(ی پــارەی خەرجكراویــان بــۆ 
تەرخانكــراوەو تێیــدا )12432( كــەس ســوودمەندبووە.
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پڕۆژەی هێڵی گەرم

پــاش قەدەغــەی هاتووچــۆ و هەروەهــا داخســتنی بــازاڕەكان لەالیــەن حكومەتــی 
كۆرۆنــا  ڤایرۆســی  لــە  خۆپارێــزی  بەمەبەســتی  كوردســتانەوە  هەرێمــی 
)COVID19(، دەزگای خێرخوازیــی بارزانــی بــە هەماهەنگــی لەگــەڵ پارێــزگای 
هەولێــر، بەهــاوكاری كۆمپانیــا نێوخۆییــەكان و چەندیــن كەســایەتی خێرخــواز، 
بەمەبەســتی هاوكاریكردنــی هاونیشــتمانیان پــرۆژەی هێڵــی گەرمــی راگەیانــد.

رۆژانــە  پێكــرد،  دەســتی  هەولێــر  پارێــزگای  لــە   2020/3/17 لــە  پرۆژەكــە 
ــران و  ــەژارەكان وەردەگی ــی ه ــاوی خێزان ــەوە ن ــی تەلەفۆن ــێ هێڵ ــەی س لەڕێگ
دواتــر لەڕێگــەی فۆرمێكــەوە هەڵســەنگاندن بــۆ بارودۆخــی خێزانــەكان ئەنجــام 
ــەكان  ــەر خێزان ــەكان بەس ــەوە، هاوكاریی ــی گەڕۆك ــەی تیم ــا لەڕێگ دەدرا، ئینج
دابــەش دەكــران. ئــەم پرۆژەیــە فراوانتربــوو و لەســەرجەم شــارو شــارۆچكەكانی 
هەرێمــی كوردســتان دەســتی پێكــرد، بەشــێوەیەكی گشــتی تــا رێككەوتــی 
2020/4/17 تێكــڕای خێزانــی ســوودمەند بریتــی بــوو لــە )68,223( خێــزان كــە 
ــەر  ــی بەس ــاری عێراق ــڕی )1,738,436,785( دین ــە ب ــۆراك ب ــێلی خ ــدا پارس تێی

ــەدا دابەشــكرا. ــەو خێزانان ئ

لــەم پرۆژەیــەدا هاوكارییەكانــی دەزگا بــۆ خێزانــی بێــكار بــە رێــژەی )%41( بــووە 
ــووە كــە بەهــۆی قەدەغــەی  ــكار ب ــۆ خاوەن ــژەی )%59(ی ب ــدا رێ ــە هەمانكات و ل

هاتوچــۆوە كارەكانیــان لەدەســتدابوو.

بارزانییــەوە  خێرخوازیــی  دەزگای  لەالیــەن  كــە  خێزانانــەی  ئــەو  رێــژەی 
ســوودمەندبوونە بەڕێــژەی )%60(ی كرێچــی بــوون و هەروەهــا )%40(ی خــاوەن 

موڵــك بــوون بــەاڵم ئاســتی بژێویــان خــراپ بــووە.
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پڕۆژەی هێڵی گەرم

ID  1,738,436,785  68,223            68,223  

59%

41%

)بێکار و خاوەنکار(رێژەی سوودمەندان 

خاوەن کارە بێکارە

60%

40%

)خاوەن موڵک و کرێچی(رێژەی سوودمەندان 

کرێچی خاوەن موڵک

بودجەی تەرخانکراو سوودمەند خێزانی پارێزگا

694,075,000 ID 27,763 هه ولێر
213,750,000 ID سلێمانی 8,550
357,750,000 ID دهۆك 14,310
98,250,000 ID كه ركوك 3,930
87,500,000 ID گه رمیان 3,500
50,000,000 ID هه ڵه بجه  2,000
41,750,000 ID نه ینه وا 1,670
37,500,000 ID لشنگا 1,500

125,000,000 ID بەغدا 5,000

ئيدارەی
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پڕۆژەی چاودێریی ئازیزانی كوردستان

ژمارەی ئازیزانی سوودمەند  4,226 منداڵی ئازیزە.

بری پارەی دابەشکراو  ID  1,014,240,000   دیناری عێراقیە. 

280,560,000 

192,720,000 190,800,000 
179,280,000 

129,360,000 

41,520,000 

هەولێر دهؤك سلێمانی كەركوك گەرمیان هەڵەبجە

803

795

747

539

173

1،169

ــه ری  ــزان( له سه رتاس ــاوك )ئازی ــی بێب ــۆ مندااڵن ــه  ب ــاوكاری مانگان ــكردنی ه ــڕۆژە ی دابه ش ــی پ ــاته وه ختی جێبه جێكردن ــی له س ــی بارزان ده زگای خێرخوازی

ــی كوردســتان  ــش له ســاڵی )2012( قۆناغ ــی به ڕێوه چــوو و دواتری ــه ڵ مانگــی ســووری ئیامرات ــه  له ســاڵی )2009( به هاوبه شــی له گ هه رێمــی كوردســتان، ك

ــی  ــرا ژماره یه ك ــرا، توان ــاڵی )2017( جێبه جێك ــعودییه  له س ــی س ــینی عه ره ب ــت و شانش ــی كوەی ــی ده وڵه ت ــڕۆژە ی هاوكاریكردن ــا پ ــرد، هه روه ه ــتی پێك ده س

زۆری مندااڵنــی بێبــاوك له ســه رجه م ئاییــن و نه تــه وه ی جیــاواز هــاوكاری بكرێــت و تاكــو ئێســتاش ئــه و پرۆژە یــه  به رده وامــه و رۆژ لــه دوای رۆژ لــه  

ــه . فراوانبووندای
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پڕۆژەكانی مانگی رەمەزانی پیرۆز

بودجەی ئەم پڕۆژەیە 882,277,000 دیناری عێراقیە.
لەم پڕۆژەیەدا )4,076( خێزان كە دەكاتە )23,170( کەس سوودمەند بوون.
تەواوی بودجەی ئەم پرۆژەیە لەالیەن خێرخوازانی كوردستانەوە دابینكراوە.

رۆژانــە نانــی گــەرم بــۆ 2000 خێــزان بەدرێژایــی مانگــی رەمەزانــی پیــرۆز لــە شــاری 
موســڵ دابــەش دەكــرا.

بودجەی ئەم پڕۆژەیە 60,336,000 دیناری عێراقیە.
لەم پڕۆژەیەدا )60,000( خێزان  كە دەكاتە )336,000( کەس سوودمەند بوون.

ئەم پڕۆژەیە لەالیەن دەستەی فریاگوزاری کوەیتییەوە پاڵپشتی كراوە.

ئــەم پڕۆژەیــە دابەشــکردنی 30,000 ژەم خۆراکــی بەربانــگ بــوو بەدرێــژای مانگــی 
رەمەزانــی پیــرۆز بــۆ خەڵکــی کەمدەرامــەت و ئــاوارە لــە پارێــزگای هەولێــر.

بودجەی ئەم پڕۆژەیە 146,581,200  دیناری عێراقیە.
لەم پڕۆژەیەدا )5,357(خێزان كە دەكاتە )30,000( کەس سوودمەند بوون.

ئەم پڕۆژەیە لەالیەن دەستەی فریاگوزاری کوەیتییەوە پاڵپشتی كراوە.

پڕۆژەی زەکات

پڕۆژەی دابینکردنی نانی گەرم لەمانگی رەمەزان لەشاری موسڵ

پڕۆژەی بەربانگ لەمانگی رەمەزانی پیرۆزدا
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پرۆژەكانی مانگی رەمەزانی پیرۆز

ئەم پڕۆژەیە دابەشکردنی 7,000 پارسێلی خۆراکییە لە 10 پارێزگای عێراق.
بودجەی ئەم پڕۆژەیە  145,005,000 دیناری عێراقیە.

لەم پڕۆژەیەدا )7,000( خێزان كە دەكاتە )39,200( کەس سوودمەند بوون.
ئەم پڕۆژەیە بە پاڵپشتی كۆمپانیای كۆڕەك تیلیكۆم ئەنجام دراوە.

پڕۆژەی دابینکردنی 7,000 پارسێلی خۆراک

ئەم پڕۆژەیە بریتی بوو لە دابەشکردنی 1,459 پارسێلی خۆراک.
بودجەی ئەم پڕۆژەیە 58,233,575 دیناری عێراقیە.

لەم پڕۆژەیەدا )1,459( خێزان كە دەكاتە )8,170( کەس سوودمەند بوون.
ئەم پڕۆژەیە بە پاڵپشتی کونسوڵی گشتی واڵتی کوەیت لە هەولێر بەڕێوەچووە.

پڕۆژەی پارسێلی خۆراکی مانگی رەمەزانی پیرۆز
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ههولێر نهينهوا بهغدا  سهماوە دهۆک سلێمانی کهرکوک بهصرا ناصريه ههڵهبجه

ژمارەی پارسێلی خۆراكی دابەشكراو بەپێی پارێزگاكان
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سێكتەری تەندروستی

پرۆژەی تەرخانکردنی نەخۆشخانەی 50 تەختی
)COVID19( بۆ تووشبوانی ڤایرۆسی کۆرۆنا 

پڕۆژەی دروستکردنی نەخۆشخانەی نەخۆشییە گوازراوەکان لە بەحرکە

پڕۆژەی نۆژەنکردنەوەی نەخۆشخانەی خەلیفان

نەخۆشــخانەیەكی 50 تەختــی كــە لەســااڵنی رابــردوو دەزگای خێرخوازیــی بارزانــی بەهاوبەشــی 
لەگــەڵ مانگــی ســووری ئیماراتــی دروســتكرابوو لەهەولێــر، تەرخانكرا بۆ چارەســەری تووشــبوانی 

ڤایرۆســی كۆرۆنا.

دابینكردنــی  لــە  كــردووە  بەشــداری  دەزگا  بیناســازی،  كەرەســتەی  دابینكردنــی  جگەلــە 
)298.320.000( دینــار لەرێگــەی سپۆنســەر و خێرخوازانــەوە. شــایانی ئاماژەپێدانــە ئــەم پرۆژەیــە 

بەهاوبەشــی پارێــزگاری هەولێــر لەســنووری پارێــزگای هەولێــر بونیــاد دەنرێــت.

دەزگای خێرخوازیــی بارزانــی هەڵدەســتێت بــە نۆژەنكردنــەوەی نەخۆشــخانەی گشــتی خەلیفــان كــە 
بــڕی بودجــەی دابینكــراو بریتییــە لــە: 120,000,000 دینــاری عێراقــی و لەالیــەن بەڕێــز )نەهــرۆ 

محمــد قــادر روانــدزی( ئەندامــی ئەنجومەنــی نوێنەرانــی عێراقــەوە سپۆنســەری دەكرێــت.
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سێكتەری تەندروستی

پڕۆژەی دابینکردنی دەرمان و پێداویستی پزیشکی بۆ وەزارەتی تەندروستی

Corona Project  پڕۆژەی بەرەنگاربوونەوەی کۆرۆنا

ئــەم پــڕۆژەی بریتییــە لــە دابینکردنــی دەرمــان و پێداویســتی پزیشــکی و ئامێــر بــۆ وەزارەتــی 
ــی هەرێمــی كوردســتان. ــە گشــتییەکان لەپارێزگاکان تەندروســتی و گشــت بەڕێوەبەرایەتیی

بــڕی پــارەی خەمڵێنــراو بــۆ پێداویســتییە پزیشــکییەکان زیاتــر لــە  258,000,000 دینــاری عێراقی 
ــاوکاری،  ــای ه ــا، کۆمپانی ــۆ فارم ــای زین ــە کۆمپانی ــەم پرۆژەی ــەرانی ئ ــاوكات سپۆنس ــووە و ه ب

رێکخــراوی نەهــری بــووە.

* باڵوكردنەوەی رێکار و ڕێنماییەکانی خۆپارێزی لە پەتای كۆرۆنای نوێ.
* دابینكردن و ئامادەکردنی پێداویستی خۆپارێزی.

* باڵوکردنــەوەی بروشــەر و پۆســتەر لــە گشــت پارێزگاکانــی هەرێمــی كوردســتان و کەمپــەکان بــە 
هــەردوو زمانــی کــوردی و عەرەبــی.

* ئامادەکردنــی خێوەتگەیەكــی ئێمێرجنســی بەهاوبەشــی لەگــەڵ لقــی هەولێــری مانگــی ســووری 
عێراقــی لــە پێشــانگای نێودەوڵەتــی هەولێــر بــۆ هــەر ئەگەرێکــی لــە نــاکاو.

* بودجەی ئەم پڕۆژەیە  21,700,000 دیناری عێراقی بوو.
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پرۆژەكانی سێكتەری تەندروستی

پڕۆژەی دابینکردنی کەرەستەی خۆپارێزی

* ئــەم پڕۆژەیــە دابینکردنــی کەرەســتەی خۆپارێــزی وەک دەمامــک و پەنجەوانــە و کەلوپەلــی پاككــەرەوە و دەرمانــی ڕشــاندن و ئامێــری گەرمــی پێــوی لــە خۆدەگرێــت، 
کــە لەکاتــی گەیاندنــی هاوکارییەکانــی دەزگا بــۆ ســەالمەتی کارمەنــدان و خۆبەخشــان و ســوودمەندان ســوودی لێوەرگیراوە.

* بودجەی ئەم پڕۆژەیە 32,149,000 دیناری عێراقی بوو.
* کۆمپانیای هانزۆ ، کۆمپانیای HBP، کۆمپانیای )عالم طب( بەخشەرانی ئەم پێداویستیانە بوون. 
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لیستی ناوی ئەو بەخشەرانەی كە پارەی كاشیان داوە بە دەزگا

صالح

مه به ستی پاره  به  دۆالر ڕب شوێنناوژ
هاوكاری بۆ دروستكردنی پارسێلی خۆراك $ 100,000                هەولێرکۆمپانیای تارین نێت/ بەڕێز 1

هاوكاری بۆ دروستكردنی پارسێلی خۆراك $ 100,000                هەولێرکۆمپانیای ئیمپایر وۆرد / بەڕێز 2

هاوكاری بۆ دروستكردنی پارسێلی خۆراك $ 100,000                هەولێرخالید خۆشناو / بەڕێز 3

رۆنا ۆهاوکاری دروستکردنی نەخۆشخانەی ک$ 100,000                هەولێرسادات سەلیم میرؤ-دلشاد قادر بەکر–شوان کەریم محمد / بەڕێزان 4

5LDS Charityهاوكاری بۆ دروستكردنی پارسێلی خۆراك $ 56,149                هەولێر

30,000                هەولێررزگار مەجید کریم/ بەڕێز 6 هاوكاری بۆ دروستكردنی پارسێلی خۆراك $   

هاوكاری بۆ دروستكردنی پارسێلی خۆراك $ 25,000          هەولێرێك كە نەیویست ناوی بھێنرێتخێرخواز7

هاوكاری بۆ دروستكردنی پارسێلی خۆراك $ 25,000     هەولێرمیرانی زڵفا/ بەڕێز 8

هاوكاری بۆ دروستكردنی پارسێلی خۆراك $ 25,000                هەولێرسمحمود سالح شەریف یەلما/ بەڕێز 9

هاوكاری بۆ دروستكردنی پارسێلی خۆراك $       20,000سلێمانیهاوبیر انور برزو /گروپ ەدەرواز/ بەڕێز 10

هاوكاری بۆ دروستكردنی پارسێلی خۆراك $ 15,000هەولێرابراهیم قردیس / بەڕێز 11

هاوكاری بۆ دروستكردنی پارسێلی خۆراك $ 10,000هەولێرپەروین علی / بەڕێز12

هاوكاری بۆ دروستكردنی پارسێلی خۆراك $ 7,000هەولێرسەردار سەرداری، سالح الدین سردار/ بەڕێزان13

هاوكاری بۆ دروستكردنی پارسێلی خۆراك $ 5,000هەولێرسەالم حسین مزوری / بەڕێز 14

77

ابراهیم قردسی
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لیستی ناوی ئەو بەخشەرانەی كە پارەی كاشیان داوە بە دەزگا

مه به ستبری پاره  به  دۆالر  شوێنناوژ
هاوكاری بۆ دروستكردنی پارسێلی خۆراك $ 5,000  هەولێرمحمد امین خلیل/ بەڕێز 15

هاوكاری بۆ دروستكردنی پارسێلی خۆراك $5,000  دهۆكبھجت علي/ بەڕێز 16

هاوكاری بۆ دروستكردنی پارسێلی خۆراك $3,000   سلێمانیاسماعیل حاجی سدیق/ بەڕێز 17

هاوكاری بۆ دروستكردنی پارسێلی خۆراك $2,000   دهۆكعبدالوحيد امين سليم/ بەڕێز 18

هاوكاری بۆ دروستكردنی پارسێلی خۆراك $1,000   هەولێرجوان رەشید/ بەڕێز 19

هاوكاری بۆ دروستكردنی پارسێلی خۆراك $ 1,000   هەولێرسمیر ابراهیم/ بەڕێز 20

هاوكاری بۆ دروستكردنی پارسێلی خۆراك $ 1,000      سلێمانینه  محمد علی حافزال/ بەڕێز 21

هاوكاری بۆ دروستكردنی پارسێلی خۆراك $  800 هەولێربشار کیکی/ بەڕێز 22

هاوكاری بۆ دروستكردنی پارسێلی خۆراك $ 800   هەولێرطعمە الھیسی/ بەڕێز 23

هاوكاری بۆ دروستكردنی پارسێلی خۆراك $ 800   هەولێرفارس بریفکانی. د/ بەڕێز 24

هاوكاری بۆ دروستكردنی پارسێلی خۆراك $ 550هەولێرمانگی سووری ئیماراتی/ بەڕێز 25

$ 639,099                    كۆی گشتی

77
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لیستی ناوی ئەو بەخشەرانەی كە پارەی كاشیان داوە بە دەزگا

مه به ستبری پاره  به  دینار  شوێنناوژ
نۆژەنکردنەوەی بنکەی تەندروستی خەلیفان 125,000,000هەولێرنەهرۆ محمد قادر/ بەڕێز 1

هاوکاری دروستکردنی نەخۆشخانەی کرۆنا  100,000,000هەولێربارزان لوقمان بارزانی/ بەڕێز 2

هاوكاری بۆ دروستكردنی پارسێلی خۆراك  60,000,000هەولێرخورشید عبدالطیف/ بەڕێز 3

هاوكاری بۆ دروستكردنی پارسێلی خۆراك  55,100,000هەولێرك لە پەرلەمانی کوردستان.د.فراکسۆنی پ/ بەڕێزان لە 4

هاوكاری بۆ دروستكردنی پارسێلی خۆراك  25,000,000هەولێرژووری بازرگانی هەولێر / بەڕێزان لە 5

هاوكاری بۆ دروستكردنی پارسێلی خۆراك  18,750,000هەولێرفارس یاسین کەریم/ بەڕێز 6

هاوكاری بۆ دروستكردنی پارسێلی خۆراك  10,000,000هەولێرئەتیاف حسن محمد.د/ بەڕێز 7

هاوكاری بۆ دروستكردنی پارسێلی خۆراك  8,000,000هەولێرسردار شيخ شفيق / بەڕێز 8

هاوكاری بۆ دروستكردنی پارسێلی خۆراك  5,000,000هەولێرجەبار مستەفا/ بەڕێز 9

هاوكاری بۆ دروستكردنی پارسێلی خۆراك  5,000,000هەولێردکتۆر بەشیر حداد/ بەڕێز 10

هاوكاری بۆ دروستكردنی پارسێلی خۆراك  5,000,000هەولێر)اسماعیل رۆستەم ( رەواندز  نووسینگەی/ بەڕێز 11

هاوكاری بۆ دروستكردنی پارسێلی خۆراك  5,500,000هەولێرفەرزاد هەرکی / بەڕێز 12

هاوكاری بۆ دروستكردنی پارسێلی خۆراك  2,950,000هەولێرکۆمپانیای پاپاگروپ/ بەڕێز 13

14

7

دهۆك

نەهرۆ مەحمود قادر / پەرلەمانتاری عێراق
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لیستی ناوی ئەو بەخشەرانەی كە پارەی كاشیان داوە بە دەزگا

مه به ستبری پاره  به  دینار  شوێنناوژ
هاوكاری بۆ دروستكردنی پارسێلی خۆراك  2,500,000  دهۆكريناس جانو محمد/ بەڕێز 15

هاوكاری بۆ دروستكردنی پارسێلی خۆراك  2,000,000  هەولێردکتۆرە ڤیان سبری عبدلخالق / بەڕێز 16

17freem هاوكاری بۆ دروستكردنی پارسێلی خۆراك  2,000,000  هەولێر ر ێکخراوی

هاوكاری بۆ دروستكردنی پارسێلی خۆراك  2,000,000  دهۆكناجي احمد عبدالله/ بەڕێز 18

هاوكاری بۆ دروستكردنی پارسێلی خۆراك  1,000,000  هەولێرسەوسەن خان/ بەڕێز 19

هاوكاری بۆ دروستكردنی پارسێلی خۆراك  1,000,000 هەولێرسۆران احمد مامێس/ بەڕێز 20

هاوكاری بۆ دروستكردنی پارسێلی خۆراك  1,000,000 هەولێراخالس دلیمی/ بەڕێز 21

هاوكاری بۆ دروستكردنی پارسێلی خۆراك  1,000,000 هەولێرشیروان دوبەردانی/ بەڕێز 22

هاوكاری بۆ دروستكردنی پارسێلی خۆراك  1,000,000  سلێمانیمامۆستا كه ژاڵ/ بەڕێز 23

هاوكاری بۆ دروستكردنی پارسێلی خۆراك  750,000 هەولێرفوزیە عزالدین رشید / بەڕێز 24

هاوكاری بۆ دروستكردنی پارسێلی خۆراك  735,250  هەولێرمسعود خلیل شکیب/ بەڕێز 25

هاوكاری بۆ دروستكردنی پارسێلی خۆراك  450,000      هەولێردکتۆر شذى عباس محمد/ بەڕێز 26

هاوكاری بۆ دروستكردنی پارسێلی خۆراك  300,000      هەولێرباسان عبدالخالق عباس/ بەڕێز 27

هاوكاری بۆ دروستكردنی پارسێلی خۆراك  75,000  هەولێرستاڤ ئاسۆ حسن/ بەڕێز 28

هاوكاری بۆ دروستكردنی پارسێلی خۆراك  25,000  هەولێرغەزالە مجید سالح/ بەڕێز 29
 441,135,250كۆی گشتی

7

سەوسەن محەمەد میرخان

قوتابخانەی دواڕۆژی ناحكومی

FRRME
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لیستی ناوی ئەو بەخشەرانەی بە بەخشینی كەلوپەل بەشداریان لە پرۆژەكانی دەزگا كردووە
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لیستی ناوی ئەو بەخشەرانەی بە بەخشینی كەلوپەل بەشداریان لە پرۆژەكانی دەزگا كردووە
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لیستی ناوی ئەو بەخشەرانەی بە بەخشینی كەلوپەل بەشداریان لە پرۆژەكانی دەزگا كردووە
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لیستی ناوی ئەو بەخشەرانەی بە بەخشینی كەلوپەل بەشداریان لە پرۆژەكانی دەزگا كردووە
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لیستی ناوی ئەو بەخشەرانەی بە بەخشینی كەلوپەل بەشداریان لە پرۆژەكانی دەزگا كردووە
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سوپاسی بێپایانمان بۆ هاوكاری و پاڵپشتی هەمیشەیی بەخشەرانمان... 
بــە پاڵپشــتی ئێــوەی بەڕێــز بــەردەوام دەبیــن لــە خزمەتكردنــی خەڵكــی كوردســتان و ئــاوارەو پەنابــەران 

و لێقەومــاوان، خــوای گــەورە پیــت و بەرەكــەت بخاتــە ســەروەت و ســامانتانەوە و نموونەتــان زۆر بێــت..
بۆ هەمیشە شاد و سەرفرازبن.


