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پێشەکی

ــەوەی  ــن كۆبوون ــر، دوای چەندی ــەواوكاری یەكت ــڕۆژەی ت ــوو دوو پ ــە وەك ــەم كەرت ــاو ئ ــی ن ــەك بكەرەكان ــو ژمارەی ــییەكدا لەنێ ــەڵ راپرس ــە، لەگ ــەم لێكۆڵینەوەی ئ
ــان جێبەجێكــراوە و زانیاریــی  ــە هــەوڵ و ماندووبوونــی هاوكارانمــان و بــە سەرپەرشــتی مەحمــوود باب ــان لــە ناوەنــدی لێكۆڵینــەوەی رووداو، ب ــژكاری و پالندان راوێ
ورد لەســەر ئاڵوگۆڕەكانــی نــرخ لــە بــازاڕی خانووبــەرە دەخاتــە بەردەســت. ئەمــە یارمەتیــدەرە بــۆ گەڵاڵەبوونــی چەندیــن پرســیاری جۆراوجــۆر لەبــارەی ئــەم كەرتــە 
گرنگــە، وەك ئــەوەی كــە ئایــا هاوســەنگییەك لــە بــڕی ســەرمایەگوزاری و وەبەرهێنــان لــە نێــوان كەرتــی خانووبــەرە و كەرتەكانــی دیكــەدا هەیــە؟ ئایــا چ پەیوەندییــەك 
ــن و فرۆشــتنەكان  ــەی كڕی ــە بەشــداربووانی راپرســییەكە، زۆرب ــی رای بەشــێک ل ــە؟ بەپێ ــەرەدا هەی ــی خانووب ــی كەرت ــوان ژمــارەی دانیشــتووان و چاالكییەكان ــە نێ ل
لــەم كەرتــە لــە نێــوان توێژێكــی دیــاری بازرگانــان و کڕیــاری عەرەبدایــە، بــەوەش رایەكــی بەهێــز لەئــارادا نییــە پێیوابێــت کــە پــڕۆژەكان پرســی نیشــتەجێبوونیان لــە 
هەرێمــی كوردســتان چارەســەر كردبێــت. بەپێــی ئــەم لێكۆڵینەوەیــە، جیاوازییەكــی سەرســوڕهێنەری نــرخ لــە نێــوان گەڕەكەكانــی شــارێك كــە هەندێكیــان تەنیــا چەنــد 
ســەدمەترێك لێكــەوە دوورن، لــە ئارادایــە. ئەمــە دەتوانێــت نیشــانەیەكی ئاشــكرای جیاوازییەكانــی رادەی گەشــەكردن و ئاســتی خوشــبژێویی هاووڵاتیانیــش بێــت. 

بۆیــە لێــرەوە ئیــدی دەکــرێ تەنیــا پرســێكی ئابــووری نەبێــت و رەهەندێكــی كۆمەڵایەتــی و سیاســیش پەیــدا بــكات.

كەرتــی خانووبــەرە یەكێــك لــەو كەرتانەیــە كــە پێگەیەكــی گرنگــی لــە ئابووریــی هــەر وڵاتێكــدا هەیــە. بەوپێیــەی كــە دەتوانێــت لەگــەڵ خۆیــدا گوڕوتینێــك بخاتــە نێــو 
ســەرمایە و كاری بانكــەكان، شــارەوانی و باقــی دامــودەزگا میرییــەكان و پەیوەندییەكــی راســتەوانەی لەگــەڵ هێــزی كاری ســادە و پســپۆڕ، كەرتەكانــی پیشەســازی 
ــی  ــوو رەگەزێك ــە وەك ــە. ئەم ــدا هەی ــەروەت و دارایی ــی س ــەرمایەگوزاری و بەرهەمهێنان ــی س ــە دەرفەتەكان ــاهەڵنەگری ل ــی حاش ــە، رۆڵێك ــدا هەی و خزمەتگوزاری
ــی دیكــە،  ــووری و داراییەكان ــەی كــردە ئاب ــەت ئەمــە وەك زۆرب ــی ســەیردەكرێت. هەڵب ــەی ناوخۆی ــی بەرهەمــی ناپوخت ــووری و زیادكردن ــە گەشــەپێدانی ئاب ــگ ل گرن
پەیوەندییەكــی تەنگەبەرانــەی لەگــەڵ سیاســەت و دۆخــی گشتیشــدا هەیــە. ئالێرەوەیــە كــە پێویســتە شــوێنێكی گرنگــی لــە سیاســەت و پالنــە میرییەكانــدا هەبێــت. 
هەڵبــەت زیادەڕۆیــی و پشتگوێخســتنی كەرتەكانــی دیكــە بــە بــەراورد لەگــەڵ ئــەم كەرتــە و ناڕێكــی لــە پالنەكانــی كەرتــی خانووبــەرە و كەمیــی چاودێریــی دەوڵەتیــش، 
ــەرچاوەیی  ــا فرەس ــێت: ئای ــە بپرس ــەوەی ك ــە ئ ــار بگات ــە دواج ــەم لێكۆڵینەوەی ــەری ئ ــە خوێن ــەوە. لەوانەی ــە بكات ــە پێچەوان ــەم كەرت ــی ئ ــت كاریگەرییەكان دەتوانێ
دامــەزراوە میرییــەكان لــە پێدانــی مۆڵەتەكانــی وەبەرهێنــان شــتیكی باشــە یــان خــراپ؟ بێجگــە لــەوە، ئایــا پێڕەوكردنــی سیســتەمی خەمڵانــدن بــۆ دیاریكردنــی باجــی 
ــەو پرســیارەش روون نەبێــت،  ــە ئاســتی پێویســتدایە؟ ئەگــەر وەڵامــی ئ ــە ل ــەم كەرت ــۆ ســەر ئ ــی حكومــەت ب ــا چاودێریكردن ــد گونجــاوە؟ ئای ــەرە چەن ــی خانووب كەرت
النیكــەم ئاگادارنەبوونــی نزیكــەی نیــوەی بەشــداربووانی راپرســییەكەی ئــەم پڕۆژەیــە لــە یاســای وەبەرهێنــان، ئەویــش لەكاتێكــدا بۆخۆیــان لــەم كەرتــەدا كاردەكــەن، 
نیشــانەیەكی ئاشــكرای ئەوەیــە كــە النیكــەم بەشــێكی زۆری بكەرەكانــی ئــەم كەرتــە ئاگایــان لــە حكومــەت نییــە. نەبوونــی سیســتەمێكی تۆماركردنــی هاوچــەرخ و 
كاركــردن بــە سیســتەمی خەمڵاندنیــش، بۆخــۆی دەالقەیەكــی گــەورە بــۆ دۆزینــەوەی رێگاكانــی خۆدزینــەوە لــە بــاج لــەم كەرتــە گرنگــە خۆشــدەكات. ئالێرەوەیــە كــە 
ئــەم لێكۆڵینەوەیــەی ناوەنــدی لێكۆڵینــەوەی رووداو دەتوانێــت ســەرەتایەك بێــت بــۆ وردبوونــەوە لــە هەمــوو رەهەندەكانــی ئــەم كەرتــە، بــەوەش بەرچاوڕوونیــی 

زیاتــر بــە خوێنــەران و كاربەدەســتانیش بــدات.

 ناوەندی لێكۆڵینەوەی رووداو 
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دۆزراوە سەرەکییەکان 

لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان، نرخی یەک مەتر دووجا خانوو لە 500 دۆالر زیاترە و نرخی یەک مەتر دووجا بۆ شوقەش لە 600 دۆالر زیاترە. 	

بازاڕی شوێنە بازرگانییەکان لە بەرزبوونەوەدایە. نرخی یەک مەتر دووجا لە ساڵی 2019 بە 2.068 دۆالر، ساڵی 2020 بە 2150 دۆالر و لە چارەکی  	

یەکەمی ئەمساڵیشدا بە 2400 دۆالر مامەڵەی پێوەکراوە. 

 لە سەنتەری پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان نرخی یەک مەتر دووجا شوقە گرانترە لە نرخی یەک مەتر دووجا خانوو.	 

نرخی کرێی پڕۆژەکانی نیشتەجێبوون )شوقە( دوو هێندەی نرخی کرێیە لە گەڕەک و کۆڵانەکان. 	

پارێزگای هەولێر سەنتەری بازاڕی خانووبەرەیە لە هەرێمی کوردستان و زیاتر لە دوو هەزار کۆمپانیا و نووسینگەی خانووبەرە تێیدا کار دەكەن.  	

جیاوازی لە نێوان پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان لەڕووی کاری خانووبەرەوە هەیە. لە پارێزگای سلێمانی نووسینگەکانی خانووبەرە ناتوانن کاری  	

کڕین و فرۆشتن لەنێو پڕۆژەکاندا بکەن.

تێکەڵییەکی سەیر لە کاری وەبەرهێنەر و خاوەن نووسینگەکانی کڕین و فرۆشتنی خانووبەرەدا هەیە، بەجۆرێک ئێستا خاوەن نووسینگەکان بۆخۆیان  	

پڕۆژەکان دەکڕنەوە و لەبازاڕدا دەیفرۆشنەوە. وەبەرهێنەرەکانیش نووسینگەی خانووبەرەیان بۆ کڕین و فرۆشتنی یەکەکانی نیشتەجێبوون داناوە. 

تەنانەت لە نێو زۆربەی پڕۆژەکانی نیشتەجێبوون لە پارێزگای سلێمانی، وەبەرهێنەرەکان بڕێک پارەی دیاریکراو لە کڕیار و فرۆشیار وەردەگرن. 

جیاوازییەکی گەورە لە بازاڕی کڕین و فرۆشتنی خانووبەرە لەنێو پڕۆژەکانی نیشتەجێبوون بە بەراورد لەگەڵ گەڕەک و کۆڵانەکان هەیە. ئەوەش  	

دەگەڕێتەوە بۆ شێوازی بەناوکردنی موڵک. لە پڕۆژەکاندا تەنیا لە نووسینگەیەکی خانووبەرە دەکرێت، بەڵام لە گەڕەکەکاندا لە بەڕێوەبەرایەتی تاپۆ 

دەکرێت. 

بڵاوبوونەوەی پەتای کۆرۆنا کاریگەریی هەبووە لەسەر کەمکردنەوەی کڕین و فرۆشتن و دابەزینی نرخی شوقە و خانوو لە زۆربەی گەڕەک و  	

پڕۆژەکان لە هەرێمی کوردستان.
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پووختە

ســێکتەری نیشــتەجێبوون یــەک لەســەر ســێی کــۆی گشــتی وەبەرهێنانــی لــە هەرێمــی کوردســتان بــردووە و، بــە یەکێــک لــە  ســێکتەرە ســەرەکییەکانی ئەمــڕۆی 
ــازاڕەش هەولێــری پایتەختــی هەرێمــی کوردســتانە.  ــازاڕ لەســەر ئاســتی پارێزگاکانــی هەرێمــی کوردســتان دادەنرێــت. ســەنتەری ســەرەکیی وەبەرهێنــان و ئــەم ب ب
ــان  ــان، 182 پڕۆژەی ــڕۆژەی وەبەرهێن ــۆی 970 پ ــە ک ــاری 2021، ل ــو 1ی ئای ــی 2006 تاوەک ــە 1ی ئاب ــان، ل ــتی وەبەرهێن ــتەی گش ــی دەس ــن راپۆرت ــرەی دوایی بەگوێ
ــە هەرێمــی  ــان ل ــووە. ســێکتەری نیشــتەجێبوون، %31.2ی کــۆی گشــتی وەبەرهێن ــۆن دۆالر ب ــار و 289 ملی ــە ســەرمایەی 16 ملی ــە ســێکتەری نیشــتەجێبوون ب ل
ــتەجێبوون  ــەوە و نیش ــی ئاوەدانکردن ــارەوانی و وەزارەت ــی ش ــە وەزارەت ــە ل ــان، هەریەک ــتەی وەبەرهێن ــە دەس ــە ل ــدا جگ ــە لەکاتێک ــت، ئەم ــتان پێکدەهێنێ کوردس

ــڕۆژەی نیشــتەجێبوون دەدەن.  ــە پ ــەت ب مۆڵ

ئێســتا بــازاڕی خانووبــەرە روو لــە بەرزبوونەوەیــە و یەکێکــە لــە چاالکتریــن بازاڕەکانــی کڕیــن و فرۆشــتن لەســەر ئاســتی ســەنتەری پارێــزگاکان و بەگوێــرەی داتاکانــی 
ژوورە بازرگانــی و پیشەســازییەکانی هەرێمــی کوردســتان، 5 هــەزار و 854 کۆمپانیــا و نووســینگەی خانووبــەرە لــە هەرێمــی کوردســتان کار دەکــەن. لــە نێویشــیاندا 
کۆمپانیــا هەیــە كــە زیاتــر لــە 20 نووســینگەی هەیــە. لــەم لێکۆڵینەوەیــەی »بــازاڕی خانووبــەرە لــە هەرێمــی کوردســتان: گۆڕانکارییەکانــی نــرخ لــە 2019 بــۆ 2021”  
ــزگای هەرێمــی  ــوار پارێ ــڕۆژەی نیشــتەجێبوون لەســەر ئاســتی ســەنتەری چ ــەڕەک و پ ــۆ 367 گ ــدان، ب ــن و فرۆشــتن و بەکرێ ــی کڕی ــە نرخ ــەکان ل ــای گۆڕانکاریی دات

کوردســتان کۆکراوەتــەوە. 

لــە ســاڵی 2006 ـــەوە بەهــۆی پڕۆژەکانــی نیشــتەجێبوون بــازاڕی خانووبــەرە لــە هەرێمــی کوردســتان لــە گەشــەکردندایە و مانگانــە و بگــرە هەفتانــەش گۆڕانــکاری 
بەســەر نرخەکانــدا دێــت، بەشــێوەیەک لەســەر ئاســتی ســەنتەری پارێزگاکانــی هەرێمــی کوردســتان نرخــی یــەک مەتــر دووجــا خانــوو لــە ســاڵی 2019 دا بــە 533.3 
دۆالر، لــە ســاڵی 2020 دا بــە 551.86 دۆالر و لــە چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵدا بــە 575 دۆالر بــووە. لــە هەمــان کاتیشــدا نرخــی یــەک مەتــر دووجــا شــوقە لــە ســاڵی 

2019 بــە 600 دۆالر، لــە ســاڵی 2020 بــە 598.5 دۆالر و لــە چارەکــی یەکەمــی ئەمساڵیشــدا بــە 612.9 دۆالر بــووە. 

یەکێکــی دیکــە لــە گۆڕانکارییەکانــی بــازاڕی خانووبــەرە لەســەر ئاســتی پارێــزگاکان، بەکرێدانــی خانــوو و شــوقەیە، کــە لەســەرووی ســتانداردی جیهانییەوەیــە. نرخــی 
ــو  ــووە. لەنێ ــە 1.38 دۆالر ب ــی یەکەمــی ئەمساڵیشــدا ب ــە چارەک ــە 1.60 دۆالر و ل ــە ســاڵی 2020 ب ــە 1.53 دۆالر، ل ــە ســاڵی 2019، ب ــوو ل ــا خان ــر دووج ــەک مەت ی
پڕۆژەکانیشــدا و بــۆ شــوقە، نرخــی یــەک مەتــر دووجــا کــرێ لــە ســاڵی 2019 بــە 2.08 دۆالر، لــە ســاڵی 2020 بــە 2.16 دۆالر و لــە چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵدا بــە 

2.05 دۆالر دراوە. 

زەوی نیشــتەجێبوون یەکێکــی دیکەیــە لــە بــازاڕە چاالکەکانــی کەرتــی خانووبــەرە. لەســەر ئاســتی ســەنتەری پارێزگاکانــی هەرێمــی کوردســتان و لــە ســاڵی 2019دا 
نرخــی یــەک مەتــر دووجــا زەوی بــە 285 دۆالر، لــە ســاڵی 2020 بــە 328 دۆالر و لــە چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵدا بــە 361 دۆالر مامەڵــەی پێوەکــراوە. 

لــە هەرێمــی کوردســتان کڕیــن و فرۆشــتنی شــوێنی بازرگانــی وەکــو خانووبــەرە زۆر نییــە، بــەڵام نرخــی یــەک مەتــر دووجــا شــوێنی بازرگانــی )باڵەخانــە یاخــود دووکان( 
چــوار هێنــدەی خانووبەرەیــە و لــەڕووی کرێشــەوە پێنــج هێندەیــە. لــە ســاڵی 2019 دا نرخــی یــەک مەتــر دووجــا شــوێنی بازرگانــی )باڵەخانــە و دووکان( لــە هەرێمــی 
کوردســتان بــە دوو هــەزار و 68 دۆالر بــوو، لــە ســاڵی 2020 بەرزبووەتــەوە بــۆ دوو هــەزار و 150 دۆالر، لــە چارەکــی یەکەمــی ئەمساڵیشــدا بــە رێــژەی 16.05% 
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بــەراورد بــە 2019 و بــە رێــژەی %11.6 بــەراورد بــە 2020 زیادیکــردووە و نرخــی یــەک مەتــر دووجــا بــە دوو هــەزار و 400 دۆالر مامەڵــەی پێوەکــراوە. 

لــەڕووی بــازاڕی کرێــی شــوێنە بازرگانییــەکان لــە هەرێمــی کوردســتان، نرخــی یــەک مەتــر دووجــا لــە ســاڵی 2019 بــە 13.7 دۆالر، لــە ســاڵی 2020 بــە 14.88 دۆالر 
و لــە چارەکــی یەکەمــی ئەمساڵیشــدا بــە 15 دۆالر بەکــرێ دراوە.  گرانتریــن نرخــی یــەک مەتــر دووجــا خانــوو لەســەر ئاســتی پارێزگاکانــی هەرێمــی کوردســتان لــە 
ــووە.  ــە دوو هــەزار و 333 دۆالر ب ــر دووجــای ب ــەک مەت ــە چارەکــی ســێیەمی 2020دا تۆمارکــراوە، کــە نرخــی ی ــەکان ل ــڕۆژەی شــاری خەون ــە پ ــر ل ــزگای هەولێ پارێ

هەرزانتریــن نرخیــش لــە گەڕەکــی مــەالداود لــە چارەکــی چوارەمــی 2020 لــە ســلێمانی تۆمارکــراوە کــە نرخــی یــەک مەتــر دووجــای بــە 40.67 دۆالر بــووە. 

پــڕۆژەی ئیمپایــەر گرانتریــن نرخــی یــەک مەتــر دووجــا شــوقە تۆمارکــراوە، کــە نرخــی یــەک مەتــر دووجــای دوو هــەزار و 463 دۆالر بــووە و هەرزانتریــن نرخیــش لــە 
پــڕۆژەی روو ســیتی لــە  ســەنتەری پارێــزگای دهــۆک لــە چارەکــی یەکەمــی 2021 تۆمارکــراوە، کــە یــەک مەتــر دووجــای بــە 272 دۆالر بــووە. 
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خشتەی ژمارە 1: نیشاندەری گوڕانکارییەکانی نرخی خانووبەرە لە هەرێمی کوردستان 

گوڕانکارییەکانی نرخی خانووبەرە  لە هەرێمی کوردستان

بەرزترین  و نزمترین نرخی یەک مەتر دووجا خانووبەرە لەسەر ئاستی سەنتەری پارێزگاکان نرخی یەک مەتر دووجا لەسەر ئاستی پارێزگا  
جۆری خانووبەرە  پارێزگا

نزمترین نرخی یەک مەتر دووجا بەرزترین نرخی یەک مەتر دووجا *2021 2020 2019

گەڕەکی پیرزین $50.38 دریم ستی $1,378.00 $110.00 $129.00 $134.00  زەوی نیشتەجێ

هەولێر
پیرزین $132.00 دریم ستی $2,333.33 $588.75 $587.50 $552.86  خانوو )گەڕەک و پڕۆژەکان(

شوقەکانی مامۆستایان $304.25 ئیمپایەر $2,463.00 $892.50 $800.00 $921.28  شوقە 

گەڕەکی شۆڕش $575.00 شەقامی ڤیتاڵ $11,250.00 $2,755.00 $2,500.00 $2,562.50 شوێنی بازرگانی

گەڕەکی کانی بەردینە $66.67 گەڕەکی ئیبراهیم ئەحمەد $600.00 $405.00 $382.50 $398.75  زەوی نیشتەجێ

سلێمانی

گەڕەکی مەالداود $40.67 گەڕەکی ئیسکان $1,250.00 $577.08 $563.33 $550.00  خانوو )گەڕەک و پڕۆژەکان(

شوقەکانی کۆمپانیای 
نەوزاد

$275.00 شوقەکانی گوندی ئەڵمانی $1,150.00 $623.00 $583.00 $600.00  شوقە 

شەقامی سەرچنار $1,250.00 شەقامی مەولەوی $13,281.25 $2,625.00 $2,581.00 $2,291.00 شوێنی بازرگانی

گەڕەکی میسرک $69.82 گەڕەکی شاحکی $970.00 $369.54 $400.00 $361.40  زەوی نیشتەجێ

دهۆک
گەڕەکی فایدە $97.66 گەڕەکی میدیا $1,075.00 $532.14 $467.29 $465.12  خانوو )گەڕەک و پڕۆژەکان(

روو ستی $272.22 ئاراسم ستی $1,986.94 $480.00 $500.00 $488.16  شوقە 

بازاڕی سێمیڵ $146.00 سەنتەری بازاڕی دهۆک $6,750.00 $981.00 $1,090.00 $910.00 شوێنی بازرگانی

 $89.00  $150.00 $92.50  زەوی نیشتەجێ

هەڵەبجە
 $50.00  $350.00 $137.60  خانوو )گەڕەک و پڕۆژەکان(

 شوقە        

شوێنی بازرگانی       

لە هەولێر ) لە پیرزین( $50.38 لە هەولێر )دریم ستی( $1,378.00 $361.00 $328.00 $285.00  زەوی نیشتەجێ

هەرێمی 
کوردستان

لە سلێمانی ) مەالداود( $40.67 لە هەولێر )دریم ستی( $2,333.33 $575.00 $551.86 $533.30  خانوو )گەڕەک و پڕۆژەکان(

لە دهۆک )روو ستی( $272.00 ئیمپایەر $2,463.00 $612.90 $598.50 $600.00  شوقە 

بازاڕی سێمیڵ $146.00 شەقامی مەولەوی $13,281.25 $2,400.00 $2,150.00 $2,068.00 شوێنی بازرگانی

*2021 تەنیا داتای چارەکی یەکەمی ئەمساڵ  وەرگیراوە لەساڵی 2021
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بەرایی

بــۆ تیشکخستنەســەر گۆڕانکارییەکانــی بــازاڕی خانووبــەرە لەســەر ئاســتی پارێزگاکانــی هەرێمــی کوردســتان و ســەنتەری پارێــزگاکان بەتایبــەت، لێكۆڵینــەوە لــە داتــای 
ــەکان، دەریخســت ســاڵ  ــی نیشــتەجێبوون و شــوێنە بازرگانیی ــال( و زەوی ــوو، شــوقە و ڤێ ــڕۆژەکان )خان ــوو، پ ــی خان ــە بوارەکان ــەرە ل ــی نرخــی خانووب گۆڕانکارییەکان
بــە ســاڵ بــازاڕی خانووبــەرە لــە هەرێمــی کوردســتان روو لــە بەرزبوونەوەیــە و جیاوازییەکــی گــەورە لــە بــواری خانووبــەرەدا لەســەر ئاســتی پارێزگاکانــی هەرێمــی 

کوردســتان  لــەڕووی نــرخ و مامەڵەکــردن لــەم ســێکتەرەدا هەیــە. 

بــۆ دۆزینــەوەی گۆڕانکارییــەکان لــە نرخــدا، پارێــزگاکان دابەشــی چەنــد زۆن و بەشــێکی ســەرەکی کــران و نرخــی یــەک مەتــر دووجــا بــۆ هــەر پــڕۆژە و گەڕەکێــک، نرخــی 
کڕیــن و فرۆشــتن لــە نووســینگە یاخــود کۆمپانیاکانــی خانووبــەرە وەرگیــراوە و خراوەتــەڕوو. پارێــزگای هەولێــر دابەشــی پێنــج زۆن و چــوار بــەش، پارێــزگای ســلێمانی 
چــوار زۆن و دوو بــەش و پارێــزگای دهــۆک چــوار زۆن و پارێــزگای هەڵەبجــەش دوو زۆن کــراوە. گۆڕانکارییــەکان بەپێــی چارەکــی هــەر ســاڵێک لــە گــەڕەک و پڕۆژەکانــدا 
خراوەتــەڕوو، لەمڕووەشــەوە داتاکانــی 367 گــەڕەک و پــڕۆژەی نیشــتەجێبوون لەســەر ئاســتی چــوار پارێــزگای هەرێمــی کوردســتان وەرگیــراوە، بەشــێوەیەک  157ی 
هەولێــر، 110ی ســلێمانی، 66ی دهــۆک و 34 گــەڕەک و پــڕۆژەی پارێــزگای هەڵەبجــە كۆكراوەتــەوە. داتــاكان بــۆ ئــەم لێکۆڵینەوەیــە لەمــاوەی نێــوان 10ی نیســانی 

2021 بــۆ 25ی ئایــاری 2021 لــە 93 کۆمپانیــا و نووســینگەی خانووبــەرە لــە ســەنتەری پارێزگاکانــی هەرێمــی کوردســتان کۆکراونەتــەوە. 

لــەڕووی شــوێنی بازرگانییــەوە، داتاکانــی 55 شــەقام و ناوچــەی بازرگانــی لــە پارێزگاکانــی هەرێمــی کوردســتان کۆکراونەتــەوە. لــە پارێــزگای هەولێــر جگــە لە شــەقامە 
ســەرەکییەکان، هەوڵــدراوە نرخــی ئــەو شــوێنانەش وەربگیردرێــت کــە بەهــۆی فراوانــی و گەورەیــی پارێــزگای هەولێــرەوە بوونەتــە شــوێنی بــازاڕ و ناوچــەی بازرگانــی، 
بــەڵام لــە پارێــزگای ســلێمانی و دهــۆک تەنیــا شــەقامە ســەرەکییەکانی نــاو بــازاڕ و شــوێنە بازرگانییــەکان وەرگیــراون. بەپێــی داتــا کۆکــراوەکان، گرانتریــن نرخی شــوێن 
لــە شــەقامی بازرگانــی لەســەر ئاســتی هەرێمــی کوردســتان، لــە شــەقامی مەولــەوی لــە ســلێمانییە کــە نرخــی یــەک مەتــر دووجــا لــە ســاڵی 2019دا بــە 13 هــەزار 
و 281 دۆالر مامەڵــەی پێوەکــراوە.  کــۆی گشــتیی یەکەکانــی نیشــتەجێبوون بەگوێــرەی داتاکانــی دەســتەی گشــتیی وەبەرهێنــان، 173789 یەکــەی نیشــتەجێبوون، 
نیــوەی زیاتــری ئــەم یەکانــە کەوتوونەتــە ســەنتەری پارێــزگای هەولێــر، ژمــارەی یەکەکانــی نیشــتەجێبوون بەپێــی پارێزگاکانیــش بــەم شــێوەیەیە:  لــە پارێــزگای هەولێــر 
89 هــەزار و 257 یەکــەی نیشــتەجێبوون و پارێــزگای دهــۆک 31 هــەزار و 153 یەکــەی نیشــتەجێبوون و پارێــزگای ســلێمانی 53 هــەزار و 379 یەکــەی نیشــتەجێبوون 
و پارێــزگای هەڵەبجــەش هــەزار یەکــەی نیشــتەجێبوون درووســتکراون. لــەم لێکۆڵینــەوەدا داتاکانــی ئــەو پرۆژانــەی نیشــتەجێبوون وەرنەگــراون کــە لــە وەزارەتــی 

شــارەوانی و گەشــتوگوزار لەگــەڵ وەزارەتــی ئاوەدانکردنــەوە و نیشــتەجێبوون موڵەتیــان وەرگرتــووە. 

ســاڵی 2020 ســاڵێکی نموونەییــە بــۆ بــازاڕی خانووبــەرە، چونکــە تێــدا بڵاوبوونــەوەی پەتــای کۆرۆنــا و راگەیاندنــی قەدەخــەی هاتوچــۆ بووەتــە هــۆی کەمبوونــەوەی 
کڕیــن و فرۆشــتن، بــەڵام گۆڕانکارییەکــی ئەوتــۆی لــە نرخــی خانووبــەرەدا نەکــردووە. تەنیــا چەنــد مانگێــک لێخۆشــبوون لــە کرێــی خانــوو و هەندێــک شــوێنی بازرگانــی 
ــی  ــە هەرێم ــەرە ل ــینگەی خانووب ــا و نووس ــەزار و 854 کۆمپانی ــج ه ــتان، پێن ــی کوردس ــازییەکانی هەرێم ــی و پیشەس ــی ژوورە بازرگان ــرەی داتاکان ــووە.  بەگوێ هەب
کوردســتاندا هــەن. رۆژ بــە رۆژ کردنــەوەی کۆمپانیــا و نووســینگەکانی بــواری خانووبــەرە لــە زیادبووندایــە، چونکــە ئێســتا بــازاڕی خانووبــەرە یەکێکــە لــە چاالکتریــن 
بازاڕەکانــی کڕیــن و فرۆشــتن لەســەر ئاســتی ســەنتەری پارێــزگاکان. بــۆ نموونــە لــە چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵدا لــە ســەنتەری پارێــزگای هەولێــر لەکاتــی خســتنەڕووی 

پڕۆژەیەکــی نیشــتەجێبوونی خانــوو، لــە مــاوەی 48 کاژێــردا ســەرجەم یەکەکانــی فرۆشــران. 
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پرسیارە سەرەکییەکانی توێژینەوەکە

++  نرخی یەک مەتر دووجا خانوو، شوقە، زەویی نیشتەجێبوون و شوێنە بازرگانییەکان لەسەر ئاستی سەنتەری پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان چەندە؟

++  نرخی یەک مەتر دووجا کرێی خانوو، شوقە، زەویی نیشتەجێبوون و شوێنە بازرگانییەکان لەسەر ئاستی سەنتەری پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان چەندە؟

++ قەبارەی وەبەرهێنان لە سێکتەری خانووبەرە و ژمارەی یەکەکانی نیشتەجێبوون  لەسەر ئاستی پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان چەندە؟

++ کاریگەرییەکانی بڵاوبوونەوەی کۆرۆنا لەسەر بازاڕی خانووبەرە لەسەر ئاستی سەنتەری پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان چی بوو؟

++ گۆڕانکارییەکانی نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لەسەر ئاستی گەڕەک و پڕۆژەکانی نیشتەجێبوون بۆ ساڵی 2019، 2020 و چارەکی یەکەمی ئەمساڵ لەسەر 
ئاستی پارێزگاکان چەندە؟ 

پێشنیازەکان 

++ دانانی سیستمێکی سەرتاسەری بۆ رێکخستنەوەی بازاڕی خانووبەرە و کۆکردنەوەی باج بە درووستی لەالیەن حکومەتەوە و رێگری لە قۆرخکاری و یاریکردن بە 
بازاڕی خانووبەرە لە هەرێمی کوردستان. 

++ رێکخستنەوەی کاری خاوەن کۆمپانیا و نووسینگەکانی خانووبەرە لەگەڵ کاری وەبەرهێنەر لە سەرتاسەری هەرێمی کوردستان.

++ رەچاوکردنی ستانداردی جیهانی لە بنیاتنانی پڕۆژەکانی خانووبەرەدا وەک سیستمی دووبارە بەکارهێنانەوەی ئاو، جیاکردنەوەی زبڵ و خاشاک و بەکارهێنانی 
ماددەی کواڵیتی بەرز و سیستەمی نوێی پێشکەوتوو لە بواری گەرمی و فێنککەرەوە کە لەگەڵ گۆڕانکارییەکانی ئەمڕۆ بگونجێ و دۆستی ژینگە بێت.  
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بەشی یەکەم: بازاڕی خانووبەرە لە هەرێمی کوردستان 

بازاڕی خانووبەرە لە هەرێمی کوردستان و بەتایبەتیش سەنتەری پارێزگای هەولێر بە قۆناخی زێڕیندا تێدەپەڕێت، وەک لە گرافیکی ژمارە یەکدا هاتووە، بەپێی داتا 
کۆکراوەکانی 367 گەڕەک و پڕۆژەی نیشتەجێبوون لەسەر ئاستی چوار پارێزگای هەرێمی کوردستان، ساڵ بە ساڵ نرخی خانوو و زەوی و پڕۆژەکانی نیشتەجێبوون 

)شوقە و خانوو( لە بەرزبوونەوەدایە. بۆ نموونە ئەگەر چارەکی یەکەمی ئەمساڵ بەراورد بکەین بە ساڵی 2019، ئەوا نرخی یەک مەتر دووجا خانوو بە رێژەی 7.8% 
بەرزبووەتەوە و نرخی یەک مەتر دووجا زەوی بەڕێژەی %26.67 بەرزبووەتەوە. 

کۆی گشتیی ژمارەی یەکەکانی نیشتەجێبوون 174789 یەکەن، کە لەو ژمارەیە 68706 یەكەی شوقە بووە. بازاڕی شوقە لەڕووی نرخەوە زیاترە لە خانوو. بازاڕی 
شوقە لە ساڵی 2019 بۆ چارەکی یەکەمی ئەمساڵ بە رێژەی %2.15 بەرزبووەتەوە. نرخی یەک مەتر دووجا شوقە لە ساڵی 2019دا بە 600 دۆالر و، ساڵی 2020 

بە 598.5 دۆالر و چارەکی یەکەمی ئەمساڵیش بە 612.9 دۆالر بووە. 
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گرافیک ژمارە 1: نرخی یەک مەتر دووجا لەسەر ئاستی پارێزگاکان بۆ ساڵی 2019 و 2020 و چارەکی یەکەمی ئەمساڵ.
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 1.1 بازاڕی خانووبەرە  لەسەر ئاستی پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان  

لەسەر ئاستی پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان بەهەمان شێوەی پڕۆژەکانی نیشتەجێبوون نرخی یەک مەتر دووجا خانوو و شوقە لە پارێزگای هەولێر گرانترە لە 
پارێزگاکانی دیکەی هەرێمی کوردستان، لەماوەی چارەکی یەکەمی ئەمساڵ و دوو ساڵی رابردوودا، بەرزترین نرخی یەک مەتر دووجا خانوو لە پڕۆژەی دریم ستی لە 
پارێزگای هەولێر، کە نرخی یەک مەتر دووجا بە 2 هەزار و 333 دۆالر، هەرزانترین نرخی یەک مەتر دووجا خانوو لە گەڕەکی مەالداود لە پارێزگای سلێمانی، کە نرخی 
یەک مەتر دووجا بە 40.67 دۆالرە. بۆ شوقە، بەرزترین نرخی یەک مەتر دووجا لە پڕۆژەی ئیمپایەر بە 2463 دۆالر و هەرزانترین لە پڕۆژەی روو ستی لە دهۆک، کە 

نرخی یەک مەتر دووجا بە 272 دۆالرە. . گرافیکی ژمارەی 2 نرخی یەک مەتر دووجای لەسەر ئاستی پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان خستووەتەڕوو.
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گرافیک ژمارە 2: نرخی یەک مەتر دووجا لەسەر ئاستی پارێزگاکان بۆ ساڵی 2019 و 2020 و چارەکی یەکەمی ئەمساڵ. 
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بازاڕێکی دیکەی خانووبەرە بەکرێدانی شوقە و خانووە، بۆ نموونە تەنیا یەکێک لە کۆمپانیاکانی خانووبەرە لە پارێزگای هەولێر زیاتر لە 17 هەزار گرێبەستی کرێی 
خانوو و شوقەی کردووە، کە زیاتر لە 10 هەزار گرێبەستی کارایە . بەرزترین نرخی یەک مەتر دووجا خانوو بۆ کرێ لەسەر ئاستی پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان لە 

پارێزگای هەولێر لە ساڵی 2020 تۆمارکراوە، کە یەک مەتر دووجا خانوو بە 1.85 دۆالر بەکرێدراوە. نزمترین نرخی یەک مەتر دووجا خانوو بۆ کرێ لە پارێزگای دهۆک، 
 لە چارەکی یەکەمی ئەمساڵدا تۆمارکراوە کە 1.13 دۆالر بووە. بۆ زانیاریی زیاتر بڕوانە گرافیکی ژمارە سێ. 
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 ئاستی لەسەر خانوو بۆ کرێ  و شوقەنرخی یەک مەتر دووجا  خانووبەرە؛ بازاڕی
پارێزگاکان بەپێی کوردستان هەرێمی  

Sum of  (کرێ)خانوو  

Sum of (کرێ)شوقە  

گرافیک ژمارە 3: بازاڕی شوقە و خانووی کرێ لەسەر ئاستی پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان 
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1.2 بازاڕی زەویی نیشتەجێبوون و شوێنی بازرگانی لەسەر ئاستی پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان  

لەســەر ئاســتی پارێزگاکانــی هەرێمــی کوردســتان، بــازاڕی زەویــی نیشــتەجێبوون لــە پارێــزگای دهــۆک زۆر کارایــە و لــە زۆربــەی گەڕەکەکانــدا کڕیــن وفرۆشــتنی پــێ 
دەکرێــت. بەرزتریــن نرخــی یــەک مەتــر دووجــا زەوی لــە پارێــزگای هەولێــر و لــە گەڕەکــی دریــم ســیتی، کــە نرخــی یــەک مەتــر دووجــا بــە 2333.33 دۆالر مامەڵــەی 
پێوەکــراوە، هەروەهــاش هەرزانتریــن نرخــی یــەک مەتــر دووجــا زەوی نیشــتەجێبوونیش بــە 50.38 دۆالر کەوتووەتــە هەولێــرەوە. گرافیکــی ژمــارە چــوار نیشــاندەری 
زانیارییەکانــە لەبــارەی نرخــی یــەک مەتــر دووجــا زەوی نیشــتەجێبوون  لەســەر ئاســتی پارێزگاکانــی هەرێمــی کوردســتان لــە ســاڵی 2019 بــۆ چارەکــی یەکەمــی 2021. 
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پارێزگاکان بەپێی کوردستان هەرێمی ئاستی لەسەر بوونی نیشتەجێیزەو بازاڕی  

Total

گرافیک ژمارە 4: نیشاندەری بازاڕی زەویی نیشتەجێبوون لەسەر ئاستی پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان 
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لــەم لێکۆڵینەوەیــەدا 55 شــەقام و شــوێنی بازرگانــی بــە نموونــە وەرگیــراون کــە 33 یــان کەوتوونەتــە ســەنتەری پارێــزگای هەولێــر و 12یــان پارێــزگای ســلێمانی 
و 10 شــەقام و ناوچەشــیان لــە پارێــزگای دهۆکــن. بەپێــی ئەنجامــەكان کڕیــن و فرۆشــتنی شــوێنە بازرگانییــەکان جیــاوازە، هەروەهــا شــێوازی مامەڵەکــردن 
یاخــود بەکرێدانــی شــوێنە بازرگانییــەکان لــە کڕیــن و فرۆشــتن و بەکرێدانــی زەوی و خانــوو جیــاوازە. بــۆ نموونــە  ئێســتا لــە پارێــزگاکان، زەوییــە بازرگانییــەکان بــۆ 
درووســتکردنی باڵەخانــە و شــوێنی بازرگانــی بــۆ ماوەیــەک، بــە نرخێکــی دیاریکــراو بەکرێدەدرێــن. گرافیکــی ژمــارە  پێنــج و شــەش  نرخــی یــەک مەتــر دووجــا کڕیــن و 
فرۆشــتن لەگــەڵ بەکرێدانــی شــوێنە بازرگانییــەکان لەســەر ئاســتی پارێزگاکانــی هەرێمــی کوردســتان دەردەخــات. ســاڵ بــە ســاڵ نرخــی کڕیــن و فرۆشــتن لــە شــوێنە 
بازرگانییەکانــی هەرێمــی کوردســتان رووی لــە بەرزبوونــەوە بــووە. وەکــو لــە خشــتەی ژمــارە 5 دا هاتــووە، نرخــی یــەک مەتــر دووجــا شــوێنی بازرگانــی لــە چارەکــی 

یەکەمــی ئەمســاڵدا بــە 2400 دۆالر مامەڵــەی پێوەکــراوە. 
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  بازاڕی شوێنە بازرگانییەکان لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان

Sum of  کڕین و فرۆشتن)شوێن بازرگانی ( 

Sum of  کرێ)شوێن بازرگانی ( 

گرافیک ژمارە 5: نیشاندەری بازاڕی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدانی شوێنە بازرگانییەکان لە هەرێمی کوردستان 

بــازاڕی خانووبــەرە لــە هەرێمــی کوردســتان بــۆ شــوێنە بازرگانییــەکان کەوتووەتــە ســەنتەری شــارەکان، گرانتریــن شــوێنی بازرگانــی کەوتووەتــە شــەقامی مەولــەوی لــە 
پارێــزگای ســلێمانی کــە نرخــی یــەک مەتــر دووجــا لــە ســاڵی 2019دا بــە زیاتــر لــە 13 هــەزار دۆالر مامەڵــەی پێوەکــراوە، دووەم گرانترینیــش شــەقامەکانی ڤیتــاڵ و دریــم 

ســتی لــە پارێــزگای هەولێــرن کــە نرخــی یــەک مەتــر دووجــا لەســەرووی 10 هــەزار دۆالرەوە مامەڵــەی پێوەدەکرێــت. 
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  بازاڕی شوێنە بازرگانییەکان لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان

گرافیک ژمارە 6: نیشاندەری بازاڕی کڕین و فرۆشتنی شوێنە بازرگانییەکان لەسەر ئاستی پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان 

بەشی دووەم: پڕۆژەکانی وەبەرهێنان لە بواری نیشتەجێبوون  لە هەرێمی کوردستان 

ســێکتەری وەبەرهێنــان لەســەر ئاســتی هەرێمــی کوردســتان یــەک لەســەر ســێی کــۆی وەبەرهێنــان لــە هەرێمــی کوردســتان پێکدەهێنێــت، بەشــێوەیەک ســەرمایەی 
وەبەرهێنــان لــەم کەرتــەدا زیاتــر لــە 90٪ی نێوخۆییــە، جگــە لــە 14 پــڕۆژەی نیشــتەجێبوون کــە بــە هاوبەشــی یاخــود لەالیــەن وەبەرهێنــەری بیانییــەوە لــە هەولێــر و 
دهــۆک ئەنجامــدراون، 10 پڕۆژەیــان وەبەرهێنــەری وڵاتانــی )ئیمــارات، تورکیــا، نیوزیلەنــد، ســوید، لوبنــان و ئەمریــکا( جێبەجێیــان کــردووە و پــڕۆژە هاوبەشــەکانیش 

لــە نێــوان وەبەرهێنەرانــی هەرێمــی کوردســتان و وڵاتانــی )تورکیــا، ئەمریــکا و بەریتانیــا ( ئەنجامــدراون. 

لــە کــۆی 199 پــڕۆژەی نیشــتەجێبوون کــە مۆڵەتیــان لــە دەســتەی گشــتیی وەبەرهێنــان وەرگرتــووە،94  پڕۆژەیــان لــە پارێــزگای هەولێــر و 66 پڕۆژەیــان لــە پارێــزگای 
ــەن دەســتەی گشــتیی  ــان لەالی ــد پڕۆژەیەکی ــەدا چەن ــەو پرۆژان ــو ئ ــزگای هەڵەبجــەن. لەنێ ــە پارێ ــان ل ــەک پڕۆژەی ــزگای دهــۆک و ی ــە پارێ ــان ل ســلێمانی و 38 پڕۆژەی
ــە هەرێمــی کوردســتان پێکدەهێنێــت. گرافیکــی  ــان ل ــەرە 31.24٪ی کــۆی وەبەرهێن ــواری خانووب ــە ب ــان ل ــان هەڵوەشــێنراونەتەوە. ســێکتەری وەبەرهێن وەبەرهێن

ژمــارە حــەوت ئاســتی وەبەرهێنــان لــە ســێکتەری خانووبــەرە بــەراورد بــە ســێکتەرەکانی دیکــە دەردەخــات.  
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گرافیک ژمارە 7:  یەکەکانی نیشتەجێبوون لەنێو پڕۆژەکانی خانووبەرە لەسەر ئاستی پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان

 تێبینی، ئەمە ئەو پرۆژانە ناگرێتەوە کە موڵەتیان لە وەزارەتی شارەوانی و گەشتوگوزار و وەزارەتی ئاوەدانکردنەوە وەرگرتووە. 

سەرچاوە: دەستەی گشتیی وەبەرهێنان 12ی نیسانی 2021

بەپێی پارێزگاکانیش، سەرمایەی وەبەرهێنان لە کەرتی خانووبەرەدا لە پارێزگای هەولێر 11 ملیار و 102 ملیۆن دۆالرە، لە پارێزگای سلێمانی 3 ملیار و 464 ملیۆن 
دۆالرە و لە پارێزگای دهۆک 2 ملیار و 607 ملیۆن دۆالرە و سەرمایەی پڕۆژەکەی هەڵەبجەش لەنێو پڕۆژەی  ئاسوودەیە. لە خشتەی ژمارە هەشت ژمارەی 

یەکەکانی نیشتەجێبوون بەپێی جۆرەکانیان )خانوو، شوقە و ڤیال( لەسەر ئاستی پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان خراوەتەڕوو.
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 ژمارەی یەکەکانی نیشتەجێبوون لە پرۆژەکانی وەبەرهێنان لە هەرێمی کوردستان

Sum of  خانوو)یەکەی نیشتەجێبوون ( 

Count of  شوقە) یەکەی نیشتەجێبوون  ( 

Count of  ڤیال) یەکەی نیشتەجێبوون  ( 

گرافیک ژمارەی 8:  یەکەکانی نیشتەجێبوون لەنێو پڕۆژەکانی خانووبەرە لەسەر ئاستی پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان 

سەرچاوە: دەستەی گشتیی وەبەرهێنان 12ی نیسانی 2021، بەڕێوەبەرایەتی گشتیی وەبەرهێنان لە دهۆک 31ی ئاداری 2021، بەڕێوەبەرایەتی گشتیی وەبەرهێنان لە هەولێر 4ی نیسانی 2021
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     2.1 پڕۆژەکانی نیشتەجێبوون لە ناوەندی پارێزگای هەولێر

گەورەتریــن پــڕۆژەی وەبەرهێنــان لــە ســێکتەری نیشــتەجێبوون لــە ســەنتەری پارێــزگای هەولێــرە كــە ئەویــش پــڕۆژەی شــاری ماســە و ســەرمایەی پڕۆژەکــە 2 ملیــار 
و 298 ملیــۆن و 185 هــەزار دۆالرە و بچووکتریــن پــڕۆژەش لەنێــو پڕۆژەکانــی نیشــتەجێبوون پــڕۆژەی شــیاوی نیشــتەجێبوونە بــە ســەرمایەی 5 ملیــۆن و 872 هــەزار 
دۆالر، کــە 130 یەکــەی نیشــتەجێبوون )خانــوو(ی لەخۆگرتــووە. خشــتەی ژمــارە دوو نیشــاندەری کــۆی پڕۆژەکانــی نیشــتەجێبوون لەســەر ئاســتی پارێــزگای هەولێــر. 

کــۆی رووبــەری پڕۆژەکانــی نیشــتەجێبوون لــە پارێــزگای هەولێــر 15 هــەزار و 2 دۆنــم زەوییــە. 

خشتەی ژمارە 2: نیشاندەری پڕۆژەکانی وەبەرهێنان لە پارێزگای هەولێر لە 1ی حوزەیرانی 2006 بۆ 1ی نیسانی 2021

پڕۆژەکانی وەبەرهێنان لەسەر ئاستی پارێزگای هەولێر

وڵات
جۆری 

وەبەرهێنان 
رێژەی 

جێبەجێکردن

کۆی گشتی 
یەکەی 

نیشتەجێبوون

ژمارەی 
ڤیال

ژمارەی 
شوقە

ژمارەی 
خانوو

رووبەر بە 
دۆنم

رێککەوتی 
پێدانی موڵەت

الیەنی 
پێدانی 
موڵەت

سەرمایەی پڕۆژە 
بە دۆالر

شوێن پارێزگا ناوی پڕۆژە 
ژمارەی 
موڵەت

ناوی وەبەرهێنەر

عێراق خۆماڵی 20.00% 6537 0 0 6537 1592.00 5/12/2011 ب.گ هەولێر 343,132,266.00 هەولێر/پیرزین  هەولێر گوندی کۆری  1
کۆمپانیای ئای کەی کەی 

IKCC سی

       59.00 هەولێر    
پڕۆژەی ئاسود/شاری 

هاموون
1

کۆمپانیای بەڕێز /یاسین 
مەحموود رەشید

عێراق خۆماڵی  75.00% 102 0 102 0 2.60 20-12-2011 ب.گ هەولێر 7,553,484.00 سەنتەری هەولێر هەولێر کۆمەڵگەی پەروش  2 کۆمپانیای کورد پۆست 

عێراق خۆماڵی  99.00% 719 0 200 519 100.00 21-12-2011 ب.گ هەولێر 57,072,591.00 هەولێر/کەسنەزان  هەولێر  النە سیتی  3 کۆمپانیای ئاریۆ 

عێراق خۆماڵی  70.00% 1186 0 1186 0 37.32 15-1-2012 ب.گ هەولێر 243,225,060.00 سەنتەری هەولێر هەولێر
کۆمەڵگەی جیهان 

سیتی
7 گرووپی جیهان 

لوبنان  بیانی  70.00% 3482 3482 0 0 96.00 5/1/2012 ب.گ هەولێر 213,851,252.00 سەنتەری هەولێر هەولێر  گوندی لوبنانی  8 کۆمپانیای ئەلحەریری 

عێراق/
بەریتانیا 

هاوبەش  10.00% 120 0 120 0 41.60 13-2-2007
دەستەی 

وەبەرهێنان 
100,000,000.00 عەنکاوە  هەولێر

کۆمپانیای کوردستان بۆ 
پەرەپێدانی خانووبەرە

12
جەمیل سوڵتان عیسا ، 
سامی بالس فەیسەڵ 

KDC کۆمپانیای

عێراق خۆماڵی 80.00% 188 0 0 188 32.68 16-1-2012 ب.گ هەولێر 10,170,000.00 سەنتەری هەولێر هەولێر ئاڵا سیتی 13 کۆمپانیای تاج 

عێراق خۆماڵی 70.00% 352 0 352 0 3.99 22-1-2012 ب.گ هەولێر 60,000,000.00 سەنتەری هەولێر هەولێر
پڕۆژەی فۆر تاوەرس 

4Towers
17 کۆمپانیای ئاشوور بان 

عێراق خۆماڵی  100.00% 750 0 0 750 130.00 6/2/2012 ب.گ هەولێر 35,656,360.00 سەنتەری هەولێر هەولێر شاری ئاڵتوون  21 کۆمپانیای ئاڵتوون 

عێراق خۆماڵی  100.00% 2000 0 0 2000 160.00 2/4/2007
دەستەی 

وەبەرهێنان 
70,000,000.00 کەسنەزان  هەولێر 

کۆمەڵگەی گرووپ بۆ 
نیشتەجێبوون 

21
گرووپی ئەندازیاری 

بۆ ئاوەدانکردنەوە و 
وەبەرهێنان 

عێراق خۆماڵی 100.00% 500 0 0 500 88.20 14-2-2012 ب.گ هەولێر 37,900,000.00 هەولێر/بەحرکە هەولێر کۆمەڵگەی بەرانەتی  22 ئەحمەد عەباس کاکل 

عێراق خۆماڵی  10.00% 402 0 0 402 60.00 14-2-2012 ب.گ هەولێر 19,666,000.00 هەولێر/شەقڵاوە  هەولێر گوندی روارا 23 کۆمپانیای روارا

عێراق خۆماڵی  80.00% 300 0 0 300 44.00 14-2-2012 ب.گ هەولێر 17,740,000.00 هەولێر/شەقڵاوە  هەولێر شاری شادان  24 کۆمپانیای زیرەک 

عێراق خۆماڵی 42.00% 226 226 0 0 80.00 20-2-2012 ب.گ هەولێر 62,278,600.00 سەنتەری هەولێر هەولێر فیردەوس سیتی 25
ئاراز مەعروف و ئیبراهیم 

محەممەد 

عێراق خۆماڵی 80.00% 300 0 0 300 49.66 23-2-2012 ب.گ هەولێر 15,370,000.00 سەنتەری هەولێر هەولێر سانا سیتی  26 کۆمپانیای سانا 
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  0.00% 165 0 0 165 147.47 13-3-2012 ب.گ هەولێر 80,000,000.00 سەنتەری هەولێر هەولێر Deutsches Dorf 27
 Rouven رۆڤین بورگیل

Buergel

عێراق خۆماڵی 70.00% 1106 0 806 300 301.40 24-5-2007
دەستەی 

وەبەرهێنان 
55,000,000.00 سەنتەری هەولێر ئیمپایەر وۆرڵد  هەولێر 29 پێشڕەو مەجید ئاغا 

عێراق خۆماڵی 100.00% 510 0 0 510 100.00 19-3-2012 ب.گ هەولێر 28,962,582.00 سەنتەری هەولێر هەولێر پڕۆژەی داهاتی نوێ 30 کۆمپانیای ڤەرسان 

عێراق خۆماڵی 69.00% 1200 1200 0 0 300.00 3/6/2007
دەستەی 

وەبەرهێنان
300,000,000.00 سەنتەری هەولێر هەولێر شاری خەونەکان 33

کۆمپانیای رۆژهەڵاتی 
ناوەڕاست

ئیمارات بیانی  90.00% 870 50 320 500 116.58 22-4-2012 ب.گ هەولێر 142,865,250.00 هەولێر/پیرزین  هەولێر ئۆربیال  36 کۆمپانیای ترۆجان 

عێراق خۆماڵی 100.00% 73 73 0 0 64.80 2/7/2007
دەستەی 

وەبەرهێنان 
29,666,500.00

هەولێر-کانی 
قرژاڵە 

هەولێر گوندی ژیانی هاوچەرخ  37 شەماڵ ئەحمەد قادر 

عێراق/
ئەمریکا

هاوبەش  80.00% 342 342 0 0 127.00 4/7/2007
دەستەی 

وەبەرهێنان 
80,000,000.00

هەولێر / رێگای 
خانزاد- پیرمام 

هەولێر
گوندی خانزادی ئەمریکی 

بۆ نیشتەجێبوون 
38

هیمن ئەحمەد عەلی و 
دامالین دیکۆیلدار

عێراق خۆماڵی  65.00% 1879 0 0 1879 210.00 26-6-2012 ب.گ هەولێر 144,168,380.00 هەولێر/پیرزین  هەولێر شاری مامۆستایان  42 کۆمپانیای رەسەن 

عێراق خۆماڵی 100.00% 720 0 720 0 5.32 24-6-2012 ب.گ هەولێر 60,000,000.00 سەنتەری هەولێر هەولێر  MRF شاری ئیم ئاڕ ئیف 43 کۆمپانیای کرمانج 

عێراق خۆماڵی 20.00% 3980 0 0 3980 999.70 25-6-2012 ب.گ هەولێر 2,298,185,000.00 سەنتەری هەولێر هەولێر  شاری ماس  44 کۆمپانیای ماس عێراق 

  0.00% 442 442 0 0 140 11/9/2007
دەستەی 

وەبەرهێنان 
100,000,000.00 هەولێر/گردەرەش هەولێر ICCB پڕۆژەی 48 شوان حوسێن مەال

عێراق خۆماڵی  100.00% 1100 0 0 1100 200.00 31-10-2007
دەستەی 

وەبەرهێنان 
68,000,000.00 هەولێر/کەسنەزان  هەولێر 

کۆمەڵگەی الوانی 
نیشتەجێبوون 

56 کۆمپانیای ئەرز ئەلئەفراح 

عێراق خۆماڵی 100.00% 600 600 0 0 150.00 5/12/2007
دەستەی 

وەبەرهێنان 
115,000,000.00 سەنتەری هەولێر هەولێر شاری ئیتالی 63

گرووپی کۆمپانیاکانی 
هیمن 

عێراق خۆماڵی  0    16.00 10/9/2013 ب.گ هەولێر 165,350,000.00 سەنتەری هەولێر هەولێر رۆژ تاوەر  85

گرووپی کۆمپانیاکانی 
قەیوان 85% و گرووپی 

کۆمپانیاکانی رێکان %15 
)گرووپی رێکان(

عێراق خۆماڵی 60.00% 102 0 0 102 33.90 29-6-2008
دەستەی 

وەبەرهێنان 
20,000,000.00 سەنتەری هەولێر هەولێر 

کۆمەڵگەی بەهار بۆ 
نیشتەجێبوون 

111
حوسین خدر ئیسماعیل 

50% و ئەحمەد قادر 
ئیسماعیل 50

عێراق خۆماڵی 70.00% 104 0 0 104 45.00 29-6-2008
دەستەی 

وەبەرهێنان 
25,000,000.00 سەنتەری هەولێر هەولێر کۆمەڵگەی سەفیران  112 ئەحمەد قادر ئیسماعیل

عێراق خۆماڵی 80.00% 334 334 0 0 99.66 29-6-2008
دەستەی 

وەبەرهێنان 
50,000,000.00 سەنتەری هەولێر هەولێر 

کۆمەڵگەی دەروازەی 
هەولێر

113 حوسین خدر ئیسماعیل

نیوزلەندا  بیانی  50.00% 1600 0 0 1600 299.92 14-9-2008
دەستەی 

وەبەرهێنان 
98,189,850.00 هەولێر/عەینکاوە  هەولێر  ئازادی نوێ 127

کۆمپانیاکانی گرووپی 
هێمن 

عێراق خۆماڵی  98.00% 927 0 0 927 161.00 13-11-2008
دەستەی 

وەبەرهێنان
39,000,000.00 هەولێر/حەسارۆک  هەولێر شاری ئایندە  133 کۆمپانیای فەرزاد 
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عێراق خۆماڵی 100.00% 5600 0 0 5600 1200.00 27-11-2008
دەستەی 

وەبەرهێنان 
80,000,000.00 سەنتەری هەولێر هەولێر شاری  ئاشتی  یەک 136

کۆمپانیای نیشتەجێبوون 
بۆ وەبەرهێنان و 

پەرەپێدانی سنووردار 

  0.00% 2380 0 2380 0 42.33 17-6-2014 ب.گ هەولێر 807,248,200.00 سەنتەری هەولێر هەولێر
 ASCO پڕۆژەی

نێودەوڵەتی
137 ASCO کۆمپانیای

سوید بیانی  80.00% 468 0 0 468 71.32 25-2-2009
دەستەی 

وەبەرهێنان 
17,372,000.00 سەنتەری هەولێر هەولێر گوندی نۆبڵی سوێدی  155

کۆمپانیای هارکۆنی 
جیهانی سویدی بۆ 

بیناسازی 

عێراق خۆماڵی 45.00% 1220 500 720 0 500.00 26-2-2009
دەستەی 

وەبەرهێنان 
120,230,000.00

هەولێر/مەال 
ئۆمەر 

هەولێر گرین الند  157 گرووپی رێکان 

عێراق خۆماڵی  98.00% 281 0 281 0 35.31 29-4-2009
دەستەی 

وەبەرهێنان 
40,037,500.00 سەنتەری هەولێر هەولێر

شاری باجگری 
نیشتەجێبوون 

165
گرووپی جیهان بۆ 

بازرگانیی گشتی 

عێراق خۆماڵی  99.00% 1400 0 0 1400 246.11 20-4-2009
دەستەی 

وەبەرهێنان 
62,593,565.00 سەنتەری هەولێر هەولێر  گوندی منارە  166 سەردار عیسا خان ئەفدەل 

عێراق خۆماڵی 97.00% 509 0 0 509 50.00 6/5/2009
دەستەی 

وەبەرهێنان 
19,113,457.00 سەنتەری هەولێر هەولێر شاری زیالن  170 کۆمپانیای بیابان 

عێراق خۆماڵی 100.00% 1000 0 0 1000 100.00 7/5/2009
دەستەی 

وەبەرهێنان 
48,000,000.00 سەنتەری هەولێر هەولێر هیران سیتی  171 کۆمپانیای گرین الند 

عێراق خۆماڵی 35.00% 1023 0 353 670 100.00 10/6/2009
دەستەی 

وەبەرهێنان 
44,175,000.00 هەولێر/پیرزین  هەولێر گوندی ئارام  173

کۆمپانیای باڵیۆز بۆ 
بازرگانی و بەڵیندەرایەتی 

گشتی 

عێراق خۆماڵی  80.00% 212 0 0 212 54.00 26-5-2020
دەستەی 

وەبەرهێنان 
12,000,000.00 هەولێر/رەواندز  هەولێر  کۆمەی الوانی رەواندز  176

کۆمپانیای کۆما بۆ 
بەڵیندەرایەتی بازرگانی 

عێراق خۆماڵی  80.00% 2290 0 0 2290 1000.00 28-7-2009
دەستەی 

وەبەرهێنان 
311,946,381.00 هەولێر/بەحرکە هەولێر  شاری گەنجان  190 کۆمپانیای ئەرز ئەلئەفراح 

تورکیا بیانی  95.00% 970 0 0 970 150.00 31-8-2009
دەستەی 

وەبەرهێنان 
45,000,000.00 سەنتەری هەولێر هەولێر گوندی ئۆزاڵ 194

 Ozal ئۆزاڵ ئینرجی
Energy

عێراق خۆماڵی 100.00% 81 0 0 81 15.00 30-8-2009
دەستەی 

وەبەرهێنان 
6,617,980.00 هەولێر/عەینکاوە  هەولێر ژیانی نوێ  196

کۆمپانیای جیهانی بنیاتنان 
عالم شرکە آلبنا 

عێراق خۆماڵی  100.00% 300 0 0 300 88.97 2/9/2009
دەستەی 

وەبەرهێنان 
21,000,000.00 سەنتەری هەولێر هەولێر  کۆمەڵگەی هەرشەم  197 کۆمپانیای هەرشەم

عێراق  خۆماڵی 98.00% 300 26 0 274 57.00 8/9/2009
دەستەی 

وەبەرهێنان 
11,555,555.00 هەولێر/حەسارۆک  هەولێر هەولێر سیتی  198

کۆمپانیای بەرانی بۆ 
بەڵیندەرایەتی گشتی 

عێراق خۆماڵی      5.20 14-10-2009
دەستەی 

وەبەرهێنان 
112,000,000.00 سەنتەری هەولێر هەولێر

ئیم ئاڕ ئیف کواترۆ 
 MRF تاوەرز

207 MRF ،کۆمپانیایئیم ئاڕ ئیف

عێراق خۆماڵی 100.00% 77 77 0 0 15.50 12/9/2009
دەستەی 

وەبەرهێنان 
7,309,400.00 سەنتەری هەولێر هەولێر

پڕۆژەی کاڤاری 
نیشتەجێبوون 

212 تەها قادر ئیسماعیل 

عێراق خۆماڵی 64.00% 1752 102 0 1650 500.00 7/12/2009
دەستەی 

وەبەرهێنان 
74,772,380.00 هەولێر/پیرزین  هەولێر شاری زێڕێن  214 کۆمپانیای سادیار 
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عێراق خۆماڵی  90.00% 10276 0 0 10276 1560.00 29-12-2009
دەستەی 

وەبەرهێنان 
1,270,000,000.00 سەنتەری هەولێر هەولێر شاری زەیتوون  221

کۆمپانیای شەجەرە 
زەیتوون 

عێراق خۆماڵی 80.00% 550 0 0 550 150.00 11/11/2009
دەستەی 

وەبەرهێنان
27,627,000.00 سەنتەری هەولێر هەولێر  شاری هەولێر سەردەم  222 جەمیل ئەحمەد عەباس 

عێراق خۆماڵی  80.00% 300 0 0 300 50.00 12/9/2009
دەستەی 

وەبەرهێنان 
21,186,000.00 هەولێر/کۆیە  هەولێر شاری سەیران  223 کۆمپانیای شەقڵاوە 

عێراق خۆماڵی  9.00% 225 0 0 225 50.00 18-1-2010
دەستەی 

وەبەرهێنان 
14,644,000.00 هەولێر/شەقڵاوە  هەولێر شاریئ شەقڵاوە نوێ 234

کۆمپانیای شەقڵاوە بۆ 
بەڵیندەرایەتی گشتی/

سنووردار

عێراق خۆماڵی 55.00% 238 238 0 0 85.00 17-2-2010
دەستەی 

وەبەرهێنان 
37,500,000.00 سەنتەری هەولێر هەولێر الیت سیتی  245 کۆمپانیای هاریڤان 

عێراق  خۆماڵی  100.00% 297 0 0 297 66.00 24-3-2010
دەستەی 

وەبەرهێنان 
33,362,527.00 هەولێر/عەینکاوە  هەولێر  گوندی پانک  262 کۆمپانیای پانک 

عێراق  خۆماڵی  80.00% 564 0 420 144 100.00 10/5/2010
دەستەی 

وەبەرهێنان 
20,850,000.00

هەولێر/کانی 
قرژاڵە 

هەولێر  سیپا سیتی  265
دەهام عەبدولباقی 

بیرموس 

عێراق خۆماڵی  99.00% 334 0 84 250 44.00 17-5-2010
دەستەی 

وەبەرهێنان 
15,865,200.00 سەنتەریە هەولێر  هەولێر  شاری کامەرانی  267 شەهاب عومەر ئیسماعیل 

عێراق خۆماڵی 97.00% 1000 0 0 1000 150.00 16-5-2010
دەستەی 

وەبەرهێنان 
48,300,000.00 سەنتەری هەولێر  هەولێر  پڕۆژەی ئاوینەی شار  269 کۆمپانیای کارزان 

عێراق خۆماڵی 3.00% 1100 56 0 1044 182.00 23-5-2010
دەستەی 

وەبەرهێنان 
72,144,237.00 هەولێر /سۆران  هەولێر  شاری رۆزا  272 کۆمپانیای فری سیتی 

عێراق خۆماڵی  90.00% 500 0 132 368 100.00 23-5-2010
دەستەی 

وەبەرهێنان 
22,881,000.00 هەولێر/بنەسڵاوە  هەولێر  شاری سەری بڵند  273 کۆمپانیای کەسنەزان 

عێراق  خۆماڵی  60.00% 634 0 408 226 60.05 26-5-2010
دەستەی 

وەبەرهێنان 
38,383,916.00 هەولێر/کەسنەزان  هەولێر  ژیان سیتی  274 گرووپی دالین 

عێراق  خۆماڵی  100.00% 224 0 0 224 40.00 25-5-2010
دەستەی 

وەبەرهێنان 
10,028,000.00 هەولێر/بەحرکە هەولێر شاری بەحرکەی نوێ 276

کۆمپانیای کەی ئیس 
KSK کەی

عێراق  خۆماڵی  3.00% 2004 0 0 2004 241.40 29-6-2010
دەستەی 

وەبەرهێنان 
120,000,000.00 سەنتەری هەولێر هەولێر فلۆریا سیتی  282

کۆمپانیای ساوس 
کوردستان 

عێراق  خۆماڵی  80.00% 600 0 0 600 80.00 27-6-2010
دەستەی 

وەبەرهێنان 
28,813,000.00 هەولێر/بەحرکە  هەولێر  شاری گوڵان  283 کۆمپانیای هاودەنگ 

عێراق  خۆماڵی  20.00% 1268 688 580 0 350.00 15-8-2010
دەستەی 

وەبەرهێنان 
199,080,692.00 هەولێر/پیرزین  هەولێر  شاری وەرین  284 کۆمپانیای رەنج 

عێراق  خۆماڵی  100.00% 200 100 0 100 21.50 27-6-2010
دەستەی 

وەبەرهێنان 
10,000,000.00 سەنتەری هەولێر  هەولێر  کۆمەڵگەی نەورۆز 285 یاسین محەمەمد ساڵەح 

عێراق  خۆماڵی  43.00% 262 0 262 0 9.60 25-8-2010
دەستەی 

وەبەرهێنان 
25,000,000.00 سەنتەری هەولێر  هەولێر  پڕۆژەی مەم و زین  290 سەربەست بایز عەباس 

عێراق خۆماڵی 80.00% 130 0 0 130 30.00 20-10-2010
دەستەی 

وەبەرهێنان 
5,872,150.00 سەنتەری هەولێر هەولێر

پڕۆژەی شیاوی 
نیشتەجێبوون 

291 ئیدریس الوە سمایل 
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وڵات
جۆری 

وەبەرهێنان 
رێژەی 

جێبەجێکردن

کۆی گشتی 
یەکەی 

نیشتەجێبوون

ژمارەی 
ڤیال

ژمارەی 
شوقە

ژمارەی 
خانوو

رووبەر بە 
دۆنم

رێککەوتی 
پێدانی موڵەت

الیەنی 
پێدانی 
موڵەت

سەرمایەی پڕۆژە 
بە دۆالر

شوێن پارێزگا ناوی پڕۆژە 
ژمارەی 
موڵەت

ناوی وەبەرهێنەر

عێراق  خۆماڵی  100.00% 772 0 364 408 82.00 29-9-2010
دەستەی 

وەبەرهێنان 
74,709,000.00 هەولێر/دارەتوو هەولێر  شاری کوردستان  296 مالک مەال عەلی موستەفا 

عێراق خۆماڵی 100.00% 300 0 0 300 69.00 25-11-2010
دەستەی 

وەبەرهێنان 
21,186,000.00 هەولێر/کۆیە هەولێر شاری ناودارانی کۆیە 320

کۆمپانیای بیدا و 
هەڵکەوت

عێراق خۆماڵی  85.00% 65 41 24 0 16.48 7/2/2011
دەستەی 

وەبەرهێنان 
28,500,000.00 سەنتەری هەولێر هەولێر شاری شادی 336

حەسەن خدر ئیسماعیل 
66,6% و ئەحمەد قادر 

%33,3

عێراق خۆماڵی  90.00% 500 0 0 500 100.00 4/1/2011
دەستەی 

وەبەرهێنان 
20,677,605.00 هەولێر/شەقڵاوە  هەولێر

پڕۆژەی بەهەشتی 
شەقڵاوە 

338 کۆمپانیای دەرئاس 

عێراق خۆماڵی  80.00% 1000 1000 0 0 204.00 26-1-2011
دەستەی 

وەبەرهێنان 
104,392,720.00 هەولیر/پیرزین  هەولێر  شاری زین  343 کۆمپانیای ورڵد بریج 

عێراق خۆماڵی  80.00% 925 397 528 0 268.00 26-1-2011
دەستەی 

وەبەرهێنان 
250,270,000.00 هەولێر/شاوەیس  هەولێر Future City کۆمەڵگەی 347

گرووپی کۆمپانیاکانی 
خۆشناو 

عێراق خۆماڵی 15.00% 400 0 0 400 87.00 15-3-2011
دەستەی 

وەبەرهێنان 
19,452,766.00 هەولێر/کۆیە هەولێر شاری کۆیەی نوێ 358 کۆمپانیای ئازار 

عێراق خۆماڵی  80.00% 1562 0 0 1562 297.79 16-11-2011
دەستەی 

وەبەرهێنان 
208,474,000.00 سەنتەری هەولێر هەولێر  شاری ئیتالی 2 367

گرووپی کۆمپانیاکانی 
هیمن 

ئەمریکا بیانی  70.00% 1570 0 927 643 144.91 24-4-2011
دەستەی 

وەبەرهێنان 
96,106,156.00 هەولێر/کەسنەزان  هەولێر پڕۆژەی ئاتالنتیک  368

کۆمپانیای کالرمۆنت 
ئەربیل  

عێراق خۆماڵی 0.00% 2060  1620 440 138.54 21-2-2016
دەستەی 

وەبەرهێنان 
268,421,340.00 سەنتەری هەولێر هەولێر شاری خوێندنی باڵا 767

کۆمپانیای دەنگی پڕۆژە 
گرووپ

عێراق خۆماڵی 17.00% 308 0 308 0 1.92 13-3-2018
دەستەی 

وەبەرهێنان 
32,311,350.00 سەنتەری هەولێر هەولێر تاوەری ئیم ئین دەبلیۆ 839

کۆمپانیای شێخ بەرزە و 
کۆمپانیای کارمەند 

عێراق خۆماڵی 0.00% 416 0 0 416 60.00 19-3-2012 ب.گ هەولێر 89,913,499.00 سەنتەری هەولێر هەولێر پاک الند  843
کۆمپانیای فەالح 

نەجمەدین نبی 

عێراق خۆماڵی 0.00% 3484 0 3484 0 184.15 9/12/2018
دەستەی 

وەبەرهێنان 
321,744,614.00 سەنتەری هەولێر هەولێر شاری رێماس 871 کۆمپانیای ئارتیما

عێراق خۆماڵی 0.00% 622 0 622 0 32.00 4/2/2019
دەستەی 

وەبەرهێنان 
70,000,000.00 سەنتەری هەولێر هەولێر پڕۆژەی بۆلیڤارد  883 کۆمپانیای کۆرپێت

عێراق خۆماڵی  0    30.00 21-5-2019
دەستەی 

وەبەرهێنان 
150,000,000.00 سەنتەری هەولێر هەولێر خانووی مۆدێرن  912 ماجیک پاوەر

عێراق خۆماڵی 0.00% 594 0 594 0 4.14 16-6-2019
دەستەی 

وەبەرهێنان 
21,000,000.00 سەنتەری هەولێر هەولێر مینی سالڤا 916

کۆمپانیای سالڤا بۆ 
بیناسازی/سنووردار

عێراق خۆماڵی  0    303.84 3/7/2019
دەستەی 

وەبەرهێنان 
90,000,000.00 سەنتەری هەولێر هەولێر گوندی ئیسپانی 926

کۆمپانیای ئەلکوور 
بۆ بازرگانیی گشتی / 

سنووردار

عێراق خۆماڵی 0.00% 600 0 600 0 3.20 3/3/2020
دەستەی 

وەبەرهێنان 
46,398,000.00 سەنتەری هەولێر هەولێر سیتی ڤیۆ  965 کۆمپانیای رۆکسان 
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  0.00% 1188 0 1188 0 10.11 22-9-2020
دەستەی 

وەبەرهێنان 
50,432,000.00 سەنتەری هەولێر هەولێر Tower Sun سەن تاوەر 991

 )Name( کۆمپانیای نەیم
وەبەرهێنانی خانووبەرە /

  0.00% 2730 0 2730 0 20.00 17-11-2020
دەستەی 

وەبەرهێنان 
125,000,000.00 سەنتەری هەولێر هەولێر الالڤ سکای ڤیو  1003

دەزگای سەتەالیتی 
کوردستان 

سەرچاوە: دەستەی گشتیی وەبەرهێنان 12ی نیسانی 2021، بەڕێوەبەرایەتی گشتیی وەبەرهێنان هەولێر 4ی نیسانی 2021

     2.2 پڕۆژەکانی نیشتەجێبوون لە ناوەندی پارێزگای سلێمانی

پارێــزگای ســلێمانی 53 هــەزار و 379 یەکــەی نیشــتەجێبوونی بــە ســەرمایەی 3 ملیــار و 464 ملیــۆن و 436 هــەزار دۆالر تێــدا بنیاتنــراوە، لەســەر ئاســتی پڕۆژەکانــی 
نیشــتەجێبوون، پــڕۆژەی گۆیــژە بــە ســەرمایەی 217 ملیــۆن و 518 هــەزار دۆالر گەورەتریــن ســەرمایەی وەبەرهێنــان لەبــواری خانووبەرەیــە لەســەر ئاســتی پارێــزگای 
ســلێمانی. لــەڕووی جــۆری پڕۆژەکانیشــەوە پارێــزگای ســلێمانی زۆرتریــن خانــووی تێــدا دروســتكراوە. لــە کــۆی 53 هــەزار و 379 یەکــەی نیشــتەجێبوون 30 هــەزار 
ــی  ــۆی پڕۆژەکان ــاندەری ک ــێ نیش ــارە س ــتەی ژم ــووە. خش ــم زەوی ب ــەزار و 638 دۆن ــتەجێبوون 6 ه ــی نیش ــەری پڕۆژەکان ــۆی رووب ــووە، ک ــوو ب ــەی خان و 262 یەک

وەبەرهێنــان لەســەر ئاســتی پارێــزگای ســلێمانی. 

خشتەی ژمارە 3: نیشاندەری پڕۆژەکانی وەبەرهێنان لە سێکتەری نیشتەجێبوون لە پارێزگای سلێمانی لە 1ی حوزەیرانی 2006 بۆ 1ی نیسانی 2021

پڕۆژەکانی وەبەرهێنان لەسەر ئاستی پارێزگای سلێمانی

وڵات
جۆری 

وەبەرهێنان 
رێژەی 

جێبەجێکردن

کۆی گشتی 
یەکەی 

نیشتەجێبوون
ژمارەی ڤیال

ژمارەی 
شوقە

ژمارەی 
خانوو

رووبەر بە 
دۆنم

رێککەوتی 
پێدانی موڵەت

الیەنی پێدانی 
موڵەت

سەرمایەی پڕۆژە 
بە دۆالر

شوێن پارێزگا ناوی پڕۆژە 
ژمارەی 
موڵەت

ناوی وەبەرهێنەر ژمارە

عێراق خۆماڵی  1872 0 198 1674 1317.70 15-11-2006
دەستەی 

وەبەرهێنان 
438,000,000.00

 سەنتەری 
سلێمانی 

سلێمانی رۆژ سیتی رانیە 1
کۆمپانیای بەڕێز/
یاسین مەحموود

1

   488 0 0 488  15-11-2006
دەستەی 

وەبەرهێنان 
 

سەنتەری 
سلێمانی

سلێمانی گریین سیتی 1 2

   651  364 287  15-11-2006
دەستەی 

وەبەرهێنان 
 

سەنتەری 
سلێمانی

سلێمانی دیە سیتی 1 3

   284 12 0 272  15-11-2006
دەستەی 

وەبەرهێنان 
 

سەنتەری 
سلێمانی

سلێمانی لبنان سیتی 1 4

   120 0 0 120  15-11-2006
دەستەی 

وەبەرهێنان 
 

سەنتەری 
سلێمانی

سلێمانی بڕوا سیتی 1 5

   551 0 0 551  15-11-2006
دەستەی 

وەبەرهێنان 
 

سەنتەری 
سلێمانی

سلێمانی بەڕێز ستی 1 6
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وڵات
جۆری 

وەبەرهێنان 
رێژەی 

جێبەجێکردن

کۆی گشتی 
یەکەی 

نیشتەجێبوون
ژمارەی ڤیال

ژمارەی 
شوقە

ژمارەی 
خانوو

رووبەر بە 
دۆنم

رێککەوتی 
پێدانی موڵەت

الیەنی پێدانی 
موڵەت

سەرمایەی پڕۆژە 
بە دۆالر

شوێن پارێزگا ناوی پڕۆژە 
ژمارەی 
موڵەت

ناوی وەبەرهێنەر ژمارە

   !VALUE# 0 0 2006-11-15  خانوو
دەستەی 

وەبەرهێنان 
 

سلێمانی/
هەڵەبجە

سلێمانی
گۆران سیتی 

هەڵەبجە
1 7

   1449 0 0 1449  15-11-2006
دەستەی 

وەبەرهێنان 
 

سلێمانی/
چەمچەماڵ

سلێمانی
چەرمۆ سیتی 

چەمچەماڵ
1 8

   570 0 210 360  15-11-2006
دەستەی 

وەبەرهێنان 
سلێمانی/دووکان  سلێمانی

میر سیتی /
دووکان

1 9

       59.90 15-11-2006
دەستەی 

وەبەرهێنان 
هەولێر/کۆیە  هەولێر شاری هاموون  1 10

   1018 0 0 1018  15-11-2006
دەستەی 

وەبەرهێنان 
 

سەنتەری 
سلێمانی

سلێمانی نەوژین سیتی  1 11

   850 0 826 24  15-11-2006
دەستەی 

وەبەرهێنان 
184,553,000.00

سەنتەری 
سلێمانی

سلێمانی  دانیا سیتی 1
نەجمەدین محیدین 

رەشەسوور
12

عێراق خۆماڵی  90.00% 338 0.00 338 0 17.00 20-11-2011
ب.گ 

سلێمانی 
12,977,000.00

سەنتەری 
سلێمانی 

سلێمانی  شاری رۆشنبران  4
کۆمپانیای ژاکۆ و 

بەرییان و ئەحمەد 
حاجی حوسین 

13

عێراق خۆماڵی  96.00% 1008 0.00 0 1008 199.34 20-11-2011
ب.گ 

سلێمانی
57,832,974.00 سلێمانی/کەالر  سلێمانی 

شاری کەالری 
نوێ

5
کامەران جەمیل 

عەبدولرەحمان
14

عێراق خۆماڵی 40.00% 2011 922.00 1089 0 537.00 22-11-2011
ب.گ 

سلێمانی
232,411,472.00

سەنتەری 
سلێمانی

سلێمانی 
نیشتەجێی 

بەرزاییەکانی 
سلێمانی

6 کۆمپانیای قەیوان  15

عێراق خۆماڵی  83.00% 461 66.00 0 395 134.83 29-11-2011
ب.گ 

سلێمانی 
139,618,174.00

سەنتەری 
سلێمانی 

سلێمانی  چوارچرای نوێ 8
کۆمپانیای رائدە 

تەعمیر 
16

عێراق خۆماڵی 58.00% 1128 340.00 788 0 112.73 1/12/2011
ب.گ 

سلێمانی 
56,975,000.00

سەنتەری 
سلێمانی 

سلێمانی  قەیوان سیتی 2 9 کۆمپانیای قەیوان  17

عێراق خۆماڵی  80.00% 621 0.00 0 621 105.93 4/12/2011
ب.گ 

سلێمانی
31,005,750.00

سلێمانی/
شارەزوور 

سلێمانی  النە سیتی  10
کۆمپانیای رووناکی 

شار
18

عێراق خۆماڵی  100.00% 307 19.00 0 288 85.31 18-12-2011
ب.گ 

سلێمانی 
44,091,485.00

سەنتەری 
سلێمانی

سلێمانی  شاری سپی  12
بەختیار ئەحمەد 

حمەفەرەج 
19

عێراق خۆماڵی 78.00% 567 0.00 132 435 90.00 28-12-2011
ب.گ 

سلێمانی 
35,130,000.00

سلێمانی/
قولەرەیسی 

سلێمانی  شاری نموونەی 13
کۆمپانیای سەبج و 

کۆمپانیای رۆژی نوێ 
20

عێراق خۆماڵی  97.00% 551 0.00 416 135 77.00 4/1/2012
ب.گ 

سلێمانی
38,320,000.00

سەنتەری 
سلێمانی

سلێمانی  نالی سیتی  15 کۆمپانیای نالیا  21

عێراق خۆماڵی 55.00% 937 0.00 420 517 139.00 16-1-2012
ب.گ 

سلێمانی
51,814,143.00

سەنتەری 
سلێمانی 

سلێمانی 
شاری کانی 

نیشتەجێبوون 
16 کۆمپانیای گرینالند  22

عێراق خۆماڵی 100.00% 245 0.00 142 103 38.94 26-1-2012
ب.گ 

سلێمانی 
20,192,870.00

سەنتەری 
سلێمانی

سلێمانی  شاهێن سیتی  17 عەلی توفیق حوسین  23

عێراق خۆماڵی 95.00% 288 0.00 0 288 68.00 2/2/2012
ب.گ 

سلێمانی
27,700,000.00

سەنتەری 
سلێمانی

سلێمانی
شاری دەروازە 

نیشتەجێبوون  
18 کۆمپانیای دەروازە  24
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عێراق خۆماڵی 96.00% 664 0.00 348 316 86.00 9/2/2012
ب.گ 

سلێمانی
22,865,650.00

سەنتەری 
سلێمانی 

سلێمانی  کۆبانی سیتی  20 کۆمپانیای نەخشە  25

عێراق خۆماڵی 95.00% 120 0.00 0 120 18.00 22-2-2012
ب.گ 

سلێمانی
7,083,100.00

سەنتەری 
سلێمانی

سلێمانی النەی ژیان  23 ژینۆ عەلی قادر 26

عێراق خۆماڵی  50.00% 270 0.00 0 270 39.36 13-3-2012
ب.گ 

سلێمانی 
40,203,000.00

سەنتەری 
سلێمانی

سلێمانی  ئارۆ سیتی  25 کۆمپانیای شڤان 27

عێراق خۆماڵی 15.00% 200 0.00 0 200 44.40 25-3-2012
ب.گ 

سلێمانی
9,024,398.00

سڵیمانی /
قەڵادزێ

سلێمانی قەڵادزە سیتی  26
کۆمپانیای هەڵکەوت 

و باوەڕدار
28

عێراق خۆماڵی 65.00% 1624 0.00 620 1004 122.40 29-3-2012
ب.گ 

سلێمانی
55,080,000.00

سەنتەری 
سلێمانی

سلێمانی 
هەواری 

فەرمانبەرانی 
زانکۆی سلێمانی

27 کۆمپانیای دایک  29

عێراق خۆماڵی 7.00% 1378 361.00 228 789 121.93 19-4-2012
ب.گ 

سلێمانی
60,300,000.00

سەنتەری 
سلێمانی 

سلێمانی  شاری سەیران  30
کۆمپانیای حەقی 

ئیسماعیل
30

عێراق خۆماڵی 100.00% 114 0 0 114 6.10 24-5-2007
دەستەی 

وەبەرهێنان 
18,000,000.00 سلێمانی/ئابڵاخ سلێمانی 

کۆمەڵگەی 
نیشتەجێبوونی 

بەهاران
30

فارووق مەال 
مستەفا 

30

عێراق خۆماڵی 100.00% 114 0 114 0 6.10 24-5-2007
دەستەی 

وەبەرهێنان 
18,000,000.00 سلێمانی /ئابڵاخ سلێمانی

کۆمەڵگەی 
نیشتەجێ 

بەهاران
30

فارووق مەال 
مستەفا 

31

عێراق خۆماڵی  100.00% 866 164 702 0 122.03 11/9/2007
دەستەی 

وەبەرهێنان 
91,000,000.00

سلێمانی /
دەباشان 

سلێمانی  گوندی ئەڵمانی  49 کۆمپانیای نالیا  33

عێراق خۆماڵی  100.00% 130 2 8 120 13.90 17-12-2007
دەستەی 

وەبەرهێنان 
7,065,594.00 سلێمانی  دەربەندیخان 

کۆمەڵگەی 
نیشتەجێبوونی 

دەربەندیخان 
64 کۆمپانیای رووناکی  34

عێراق خۆماڵی  95.00% 442 72 0 370 81.79 26-12-2007
دەستەی 

وەبەرهێنان 
22,275,099.00 سلێمانی /رانیە  سلێمانی 

کۆمەڵگەی 
نیشتەجێبوونی 

رانیە سیتی 
67 کۆمپانیای لووتکە  35

عێراق خۆماڵی  100.00% 452 0 452 0 33.56 14-5-2008
دەستەی 

وەبەرهێنان 
56,875,000.00

سەنتەری 
سلێمانی 

سلێمانی 
کومەڵگەی 

پاشای 
نیشتەجێبوون 

98 عومەر سەعید فەتاح  36

عێراق خۆماڵی  100.00% 186 102 84 0 26.69 14-5-2008
دەستەی 

وەبەرهێنان 
26,475,800.00 سلێمانی/کەالر  سلێمانی  دریم  الند  101

هادی عەبدولرەحمان 
کەریم 

37

عێراق خۆماڵی 76.00% 1980 0.00 1980 0 88.00 28-4-2014
ب.گ 

سلێمانی
93,955,900.00

سەنتەری 
سلێمانی

سلێمانی 
شاری 

مامۆستایان 
103 کۆمپانیای راسان  38

عێراق خۆماڵی 5.00% 1000 0.00 1000 0 79.28 3/9/2014
ب.گ 

سلێمانی 
46,319,000.00

سلێمانی /
کەلوانان 

سلێمانی  شاری مینا  117
کۆمپانیای دارۆی خێر 

بۆ بازرگانی گشتی/
سنووردار

39

عێراق خۆماڵی 20.00% 1156 0.00 1156 0 90.64 14-9-2014
ب.گ 

سلێمانی
54,743,500.00

سەنتەری 
سلێمانی

سلێمانی
شاری ئاسۆی 

گەش بۆ 
تەندرووستی

118
ئاسۆ جەمال 

ئیبراهیم 
40
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عێڕاق خۆماڵی 100.00% 2064 116.00 600 1348 550.44 14-10-2008
دەستەی 

وەبەرهێنان 
69,813,746.00

سەنتەری 
سلێمانی 

سلێمانی 
پڕۆژەی 

نیشتەجێ بناری 
گۆیژە 

132
کۆمپانیای هیر بیابان 

بێرە و کارزان 
41

عێراق خۆماڵی 100.00% 1584 0.00 1584 0 152.55 25-11-2008
دەستەی 

وەبەرهێنان 
67,576,000.00

سەنتەری 
سلێمانی 

سلێمانی  کورد سیتی  134 کۆمپانیای نالیا  42

عێراق خۆماڵی 100.00% 145 0.00 0 145 20.00 2/12/2008
دەستەی 

وەبەرهێنان 
5,233,361.00 سلێمانی/کفری  سلێمانی  نیشتەجێی کفری  140 کۆمپانیای رووناکی  43

عێراق خۆماڵی  95.00% 1012 0.00 1012 0 122.50 1/3/2009
دەستەی 

وەبەرهێنان 
217,518,570.00 سلێمانی/دەباشان  سلێمانی 

پڕۆژەی گۆیژەی 
نیشتەجێبوون 

159
کامەران محەممەد 

ئەحمەد 
44

عێراق خۆماڵی  100.00% 72 0.00 72 0 1.64 7/4/2009
دەستەی 

وەبەرهێنان 
3,452,360.00

سەنتەری 
سلێمانی 

سلێمانی 
پڕۆژەی جوان 

تاوەر بۆ یەکی 
نیشتەجێبوون 

163
محەممە فایەق 

محەممەد 
45

عێراق خۆماڵی 100.00% 1008 0.00 1008 0 91.63 8/6/2009
دەستەی 

وەبەرهێنان 
41,000,000.00 سلێمانی/زەرگەتە سلێمانی  شاری رۆژی نوێ  181 کۆمپانیای رۆژی نوێ  46

عێراق خۆماڵی  98.00% 927 0.00 0 927 202.00 13-7-2009
دەستەی 

وەبەرهێنان 
46,330,000.00 سلێمانی/کەالر  سلێمانی 

نیشتەجێی 
رووناکی کەالر 

هیالن سیتی 
185

کۆمپانیای رووناکی 
شار

47

عێراق  خۆماڵی 100.00% 612 0.00 0 612 90.02 8/9/2009
دەستەی 

وەبەرهێنان 
70,151,000.00

سەنتەری 
سلێمانی 

سلێمانی  دیالن سیتی  199 کۆمپانیای هەستیار  48

عێراق خۆماڵی  96.00% 273 0 0 273 43.63 12/10/2009
دەستەی 

وەبەرهێنان 
15,000,000.00

سەنتەری 
سلێمانی 

سلێمانی 
کۆمەڵگەی 
نیشتەجێی 

سەردەم 
205 کۆمپانیای زیالند  49

عێراق  خۆماڵی  75.00% 3496 0.00 0 3496 132.00 13-4-2010
دەستەی 

وەبەرهێنان 
27,707,000.00

سەنتەری 
سلێمانی 

سلێمانی  شاری ئەوین  255 زریان جەزا کەریم  50

عێراق خۆماڵی  92.00% 256 0.00 0 256 32.00 18-3-2010
دەستەی 

وەبەرهێنان 
8,076,521.00

سلێمانی /
قولەرەیسی 

سلێمانی  هیالن سیتی  260
کۆمپانیای رووناکی 

شار 
51

عێراق  خۆماڵی  70.00% 720 0.00 720 0 48.50 18-5-2010
دەستەی 

وەبەرهێنان 
55,225,000.00

سەنتەری 
سلێمانی 

سلێمانی 
پڕۆژەی سائیب 

بۆ نیشتەجێبوون 
271 کۆمپانیای سائیب  52

عێراق  خۆماڵی  90.00% 214 0.00 0 214 38.80 30-5-2010
دەستەی 

وەبەرهێنان 
8,061,210.00

سەنتەری 
سلێمانی 

سلێمانی  سایە سیتی  278
ووریا حەسەن 

موستەفا 
53

عێراق  خۆماڵی  100.00% 478 0.00 0 478 100.00 9/6/2010
دەستەی 

وەبەرهێنان 
18,248,000.00

سلێمانی/چوار 
کوما

سلێمانی  کۆڵین سیتی  280 کۆمپانیای فاری کار  54

عێراق  خۆماڵی 60.00% 154 0 0 154 20.00 19-10-2010
دەستەی 

وەبەرهێنان 
4,918,619.00 سلێمانی/عەربەت  سلێمانی  ئاڵتون سیتی 298

کۆمپانیای عەتا 
حمەساڵح

55

عێراق خۆماڵی 95.00% 600 0.00 600 0 44.29 25-10-2010
دەستەی 

وەبەرهێنان 
17,371,604.00

سەنتەری 
سلێمانی

سلێمانی 
پڕۆژەی گوڵی 

شار
308 کۆمپانیای رۆژی نوێ 56

عێراق خۆماڵی 90.00% 720 0.00 720 0 48.00 8/11/2010
دەستەی 

وەبەرهێنان 
117,144,500.00

سەنتەری 
سلێمانی 

سلێمانی  گاردن سیتی  314 کۆمپانیای بەیان  57
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عێراق خۆماڵی 100.00% 183 0.00 0 183 29.91 13-12-2010
دەستەی 

وەبەرهێنان 
6,836,659.00

سلێمانی/
دەربەندیخان 

سلێمانی 
پڕۆژەی رووناکی 

دووەم 
328

کۆمپانیای رووناکی 
شار

58

عێراق خۆماڵی 98.00% 988 0.00 988 0 31.90 8/11/2015
دەستەی 

وەبەرهێنان 
50,844,800.00

سەنتەری 
سلێمانی

سلێمانی
شاری پزیشکی 

سلێمانی
733

کۆمپانیاکانی گرووپی 
نەجمەدین

59

عێراق خۆماڵی 40.00% 792 0.00 792 0 28.50 10/8/2016
دەستەی 

وەبەرهێنان 
43,718,400.00

سەنتەری 
سلێمانی

سلێمانی
کۆمەڵگەی 
زانکۆ )ژیان 

سیتی(
778 کۆمپانیای باڵامبۆ 60

عێراق خۆماڵی 8.00% 2060 0.00 462 1598 292.00 12/8/2018
دەستەی 

وەبەرهێنان 
113,637,992.00 سلێمانی/کەالر سلێمانی

پڕۆژەی 
بەهەشتی کەالر

857
کۆمپانیای خیمە 

ئەلسەالم
61

عێراق خۆماڵی 8.00% 810 0.00 0 810 151.08 10/12/2018
دەستەی 

وەبەرهێنان 
46,943,000.00 سلێمانی/کەالر  سلێمانی شاری بان  873

کۆمپانیای بامۆک و 
کۆمپانیای بان 

62

عێراق خۆماڵی 1.00% 1042 0.00 768 274 108.50 14-5-2019
دەستەی 

وەبەرهێنان 
105,018,000.00

سەنتەری 
سلێمانی

سلێمانی 
شاری 

ئابووریناسان 
)ئیکۆنمیست(

906 کۆمپانیای سەروان   63

عێراق خۆماڵی 0.00% 1122 0.00 0 1122 284.00 28-10-2019
دەستەی 

وەبەرهێنان 
91,818,000.00 سلێمانی/رزگاری سلێمانی

قەڵای شیروانە 
سیتی

942 کۆمپانیای گاردینا  64

عێراق خۆماڵی 0.00% 183 0.00 0 183 30.00 7/1/2020
دەستەی 

وەبەرهێنان 
23,215,000.00

سەنتەری 
سلێمانی

سلێمانی شاری زەیتون  949 کۆمپانیای کۆتاڵ 65

  0.00% 2889 0.00 0 2889 541.00 18-10-2020
دەستەی 

وەبەرهێنان 
180,704,000.00 سلێمانی/کەالر سلێمانی

پڕۆژەی 
نیشتەجێبوون 

فەرمانبەران 
997 کۆمپانیای سەگرمە  66

سەرچاوە: دەستەی گشتیی وەبەرهێنان 12ی نیسانی 2021

     2.3 پڕۆژەکانی نیشتەجێبوون لە ناوەندی پارێزگای دهۆک

لــە ســنووری پارێــزگای دهــۆک 39 پــڕۆژەی نیشــتەجێبوون بــە ســەرمایەی 2 ملیــار و 607 ملیــۆن و 909 هــەزار دۆالر لەســەر رووبــەری 3 هــەزار و 66 دۆنــم زەوی 
بنیاتنــراوە. زۆربــەی یەکەکانــی نیشــتەجێبوون لــە ســنووری دهــۆک بەپێچەوانــەی پارێزگاکانــی دیکــەوە شــوقەن، بەشــێوەیەک لــە کــۆی 31 هــەزار و 153 یەکــەی 
ــوار نیشــاندەری کــۆی  ــارە چ ــووە. خشــتەی ژم ــال ب ــان ڤی ــوو، هــەزار و 320 یەکەی ــان خان ــان شــوقە، 3 هــەزار و 57 یەکەی نیشــتەجێبوون 26 هــەزار و 776 یەکەی

پڕۆژەکانــی وەبەرهێنــان لەســەر ئاســتی پارێــزگای دهــۆک.
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خشتەی ژمارە: 4: نیشاندەری پڕۆژەکانی وەبەرهێنان لە سێکتەری نیشتەجێبوون لە پارێزگای دهۆک، لە 1ی حوزەیرانی 2006 بۆ 1ی نیسانی 2021

پڕۆژەکانی نیشتەجێبوون لە پارێزگای دهۆک

وڵات
جۆری 

وەبەرهێنان 
رێژەی 

جێبەجێکردن

کۆی گشتی 
یەکەی 

نیشتەجێبوون

ژمارەی 
ڤیال

ژمارەی 
شوقە

ژمارەی 
خانوو

رووبەر بە 
دۆنم

رێککەوتی 
پێدانی موڵەت

الیەنی پێدانی 
موڵەت

سەرمایەی پڕۆژە بە 
دۆالر

شوێن پارێزگا ناوی پڕۆژە 
ژمارەی 
موڵەت

ناوی وەبەرهێنەر ژمارە

عێراق خۆماڵی  60.00% 604 0.00 604 0 42.49 31-10-2011 ب.گ دهۆک 100,000,000.00 دهۆک/شاخی دهۆک 
پڕۆژەی مازی 

الند 
1 کۆمپانیای مازی الند  1

عێراق خۆماڵی 55.00% 704 0.00 0 704 1411.82 31-10-2011 ب.گ دهۆک  199,279,000.00 سەنتەری دهۆک  دهۆک   دهۆک سیتی  3 کۆمپانیای کودام  2

تورکیا  بیانی  65.00% 264 0.00 264 0 52.00 3/11/2011 ب.گ دهۆک  7,465,260.00 دهۆک/ئامێدی دهۆک  دووبرا سیتی  4 کۆمپانیای ئەومبی 3

تورکیا  بیانی  75.00% 162 0.00 162 0 6.37 14-11-2011 ب.گ دهۆک  10,000,000.00 سەنتەری دهۆک  دهۆک 
ستێرا زیڤی 

سیتی
5 سلڤەر ستار  4

عێراق خۆماڵی  40.00% 362 0.00 362 0 109.00 16-11-2011 ب.گ دهۆک  17,982,440.00
دهۆک/

بەردەرەش 
دهۆک  ئازادی سیتی  6 کۆمپانیای ئاڤا وڵات  5

عێراق خۆماڵی  100.00% 45 0.00 0 45 4.04 16-11-2011 ب.گ دهۆک  7,500,000.00 سەنتەری دهۆک  دهۆک  دلۆڤان سیتی  7 کۆمپانیای بەرگارەی 6

عێراق خۆماڵی  100.00% 240 0.00 240 0 4.97 29-11-2011 ب.گ دهۆک  11,970,000.00 دهۆک/ماسیک  دهۆک  پڕۆژەی پاشا  10 کۆمپانیای بیگدەل  7

تورکیا  بیانی  60.00% 210 0.00 210 0 6.31 29-11-2011 ب.گ دهۆک  12,600,000.00 سەنتەری دهۆک  دهۆک  پڕۆژەی روونا  11
کۆمپانیای 

ئەوزگوڤلنر 
8

عێراق خۆماڵی 100.00% 192 0.00 192 0 5.78 30-11-2011 ب.گ دهۆک  18,000,000.00 سەنتەری دهۆک  دهۆک 
بازاڕی ئیم ئاڕ 

MRF ئیف
12

کۆمپانیای ئیم ئار 
MRF ئیف

9

عێراق خۆماڵی  80.00% 760 0.00 760 0 26.00 1/12/2011 ب.گ دهۆک  46,000,000.00 سەنتەری دهۆک  دهۆک 
کایار بۆ 

نیشتەجێبوون 
13 کۆمپانیای کایار  10

عێراق خۆماڵی  70.00% 500 0.00 500 0 150.00 29-12-2011 ب.گ دهۆک  23,879,250.00 دهۆک/سێمێڵ دهۆک 
پڕۆژەی کار بۆ 
نیشتەجێبوون 

15 کۆمپانیای کار  11

عێراق خۆماڵی 84.00% 216 0.00 216 0 6.76 3/1/2012 ب.گ دهۆک  22,705,000.00 سەنتەری دهۆک  دهۆک  پڕۆژەی پێل  17

کۆمپانیای گرووپی 
ئەندازیاری بۆ 

گەشەپێدان و 
ئاوەدانکردنەوە 

12

عێراق خۆماڵی 97.00% 224 0.00 224 0 6.00 15-1-2012 ب.گ دهۆک  9,078,393.00 سەنتەری دهۆک  دهۆک  پڕۆژەی نوژین  18

بەهزاد قادر 
ئوسمان، ئومید تەها 

خەڵەف، لەزگیم 
رەسوڵ بەرەکات

13

عێراق خۆماڵی 70.00% 634 0.00 240 394 100.00 29-12-2011 ب.گ دهۆک  26,694,800.00 سەنتەری دهۆک  دهۆک 
پڕۆژەی 

نیشتەجێبوونی 
نێرگز 

20 کۆمپانیای رۆلسن  14

عێراق خۆماڵی 70.00% 2419 683.00 1736 0 312.50 30-1-2012 ب.گ دهۆک  243,564,527.00 دهۆک/زاخۆ دهۆک  شاری زاخۆی نوێ 21

کۆمپانیای راست 
بۆ بەڵیندەرایەتی 

بینساسازی/
سنووردار

15

عێراق خۆماڵی 30.00% 4406 502.00 3904 0 518.24 31-1-2012 ب.گ دهۆک  383,786,049.00 سەنتەری دهۆک  دهۆک  شاری خەونەکان  22
کۆمپانیای نۆرس 

North Gate گەیت
16
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وڵات
جۆری 

وەبەرهێنان 
رێژەی 

جێبەجێکردن

کۆی گشتی 
یەکەی 

نیشتەجێبوون

ژمارەی 
ڤیال

ژمارەی 
شوقە

ژمارەی 
خانوو

رووبەر بە 
دۆنم

رێککەوتی 
پێدانی موڵەت

الیەنی پێدانی 
موڵەت

سەرمایەی پڕۆژە بە 
دۆالر

شوێن پارێزگا ناوی پڕۆژە 
ژمارەی 
موڵەت

ناوی وەبەرهێنەر ژمارە

عێراق خۆماڵی 90.00% 224 0.00 224 0 60.00 22-2-2012 ب.گ دهۆک  12,296,760.00
دهۆک/

بەردەرەش
دهۆک  بەردەرەشی نوێ 30

کۆمپانیای سەهل 
ئاکرێ

17

عێراق  خۆماڵی  80.00% 448 0.00 448 0 19.29 28-2-2012 ب.گ دهۆک  23,000,000.00 سەنتەری دهۆک  دهۆک 
پڕۆژەی 

نیشتەجێبوونی 
رامی 

31 کۆمپانیای روین  18

عێراق خۆماڵی  50.00% 694 0.00 694 0 220.81 13-3-2012 ب.گ دهۆک  100,990,000.00 سەنتەری دهۆک  دهۆک 

گراند لیڤڵ 
نیشتەجێبوون 
 Grand Level

 residence

33 کۆمپانیای شاهان  19

عێراق خۆماڵی 85.00% 720 0.00 720 0 21.52 17-4-2012 ب.گ دهۆک  33,000,000.00 دهۆک/سیمێڵ دهۆک  ئاورو 43 کۆمپانیای ئاورو  20

  43.00% 596 293.00 300 3 552.00 25-06-2008
دەستەی 

وەبەرهێنان 
245,750,000.00 سەنتەری دهۆک دهۆک  گوندی بابلۆ 110

حاجی مەشهود 
ئەمین و 

عەبدولحەمید 
21

عێراق خۆماڵی 98.00% 649 0.00 0 649 100.00 11/8/2008
دەستەی 

وەبەرهێنان 
27,375,000.00

دهۆک/دۆمیز/
سێمێڵ

دهۆک  شاری وارڤین  120
کۆمپانیای ئەرزو 

ئیفراح 
22

عێراق خۆماڵی 100.00% 450 0.00 450 0 66.00 16-12-2008
دەستەی 

وەبەرهێنان 
20,150,225.00 سەنتەری دهۆک  دهۆک  زەری الند 2 143

کۆمپانیای زەری الند 
بۆ نیشتەجێبوون و 

ئاوەدانکردنەوە 
23

عێراق خۆماڵی 2.00% 2128 0.00 2128 0 61.36 19-1-2009
دەستەی 

وەبەرهێنان 
133,560,000.00

دهۆک /سمێل-
فایدە

دهۆک 

گوڵدن پارک، 
میکس یو ئیس 

 Mixed ،وەن
US1

150
کۆمپانیای بێژەنگ 

گرووپ
24

عێراق  خۆماڵی 86.00% 42 42.00 0 0 50.00 5/5/2009
دەستەی 

وەبەرهێنان 
25,368,701.00 سەنتەری دهۆک  دهۆک  زاوزان سیتی  169

کۆمپانیای چیای 
ئارارات

25

عێراق خۆماڵی 75.00% 1292 0.00 1292 0 82.66 13-7-2009
دەستەی 

وەبەرهێنان 
77,708,186.00 سەنتەری دهۆک  دهۆک  باژێڕی لێالڤ  186 کۆمپانیای ئاڤا وڵات  26

عێراق خۆماڵی 55.00% 504 0.00 504 0 30.00 13-7-2009
دەستەی 

وەبەرهێنان 
18,340,733.00 دهۆک/زاخۆ دهۆک  ئاوا  سیتی   187

کۆمپانیای ئیچ ئای 
ئیچ )کۆمپانیای کانزا(  

H.I.H(
27

عێراق/
تورکیا

هاوبەش  87.00% 1632 0.00 1632 0 500.00 27-8-2009
دەستەی 

وەبەرهێنان 
54,016,013.00

دهۆک/سێمێڵ 
-فایدە

دهۆک  وار سیتی  195
HIZIRO-  هیزراوغلۆ 

GLU
28

عێراق خۆماڵی 100.00% 300 0.00 300 0 10.45 3/12/2009
دەستەی 

وەبەرهێنان 
12,200,000.00 سەنتەری دهۆک  دهۆک  نیوالند  217 کۆمپانیای زنار  29

عێراق  خۆماڵی  97.00% 168 0.00 168 0 7.53 16-3-2010
دەستەی 

وەبەرهێنان 
5,920,000.00

سەنتەری دهۆک/
ئیتوت 

دهۆک  نیوالند 2 259
مەئموون ئەحمەد 

مەجید 
30

تورکیا  بیانی  85.00% 4353 93.00 4260 0 438.70 17-5-22010
دەستەی 

وەبەرهێنان
500,000,000.00 دهۆک/سێمێڵ  دهۆک  ئەڤرۆ سیتی  270

کۆمپانیای گورباگ و 
کۆمپانیای گونیساڵ 

 Gurbag and(
)Guinsal

31
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وڵات
جۆری 

وەبەرهێنان 
رێژەی 

جێبەجێکردن

کۆی گشتی 
یەکەی 

نیشتەجێبوون

ژمارەی 
ڤیال

ژمارەی 
شوقە

ژمارەی 
خانوو

رووبەر بە 
دۆنم

رێککەوتی 
پێدانی موڵەت

الیەنی پێدانی 
موڵەت

سەرمایەی پڕۆژە بە 
دۆالر

شوێن پارێزگا ناوی پڕۆژە 
ژمارەی 
موڵەت

ناوی وەبەرهێنەر ژمارە

عێراق/
تورکیا

هاوبەش  100.00% 196 0.00 196 0 5.70 24-10-2010
دەستەی 

وەبەرهێنان 
9,050,000.00 سەنتەری دهۆک  دهۆک 

پڕۆژەی روو 
سیتی 

297
کۆمپانیای خوزان و 

کۆمپانیای جەیسا 
32

عێراق خۆماڵی 50.00% 250 0.00 250 0 63.45 20-12-2010
دەستەی 

وەبەرهێنان 
98,249,152.00

دهۆک/
بەردەرەش

دهۆک 
کۆمەڵگای الوانی 

بەردەرەش
313 کۆمپانیای کۆمە 33

عێراق خۆماڵی 51.00% 453 0.00 373 80 90.00 20-1-2011
دەستەی 

وەبەرهێنان 
29,529,000.00 دهۆک   دهۆک /ئاکری گەلی سیتی  346 کۆمپانیای ماس  34

عێراق خۆماڵی 90.00% 1160 0.00 1160 0 19.35 25-1-2011
دەستەی 

وەبەرهێنان 
52,896,000.00 دهۆک/ماسیک دهۆک  دابین ماسک 348 دابین گرووپ  35

عێراق خۆماڵی 85.00% 400 0.00 400 0 13.09 26-1-2011
دەستەی 

وەبەرهێنان 
17,560,818.00 سەنتەری دهۆک  دهۆک  بارز سیتی 352 کۆمپانیای گارە  36

  100.00% 72 0.00 72 0 2.16 23-2-2011
دەستەی 

وەبەرهێنان 
2,543,973.00 دهۆک/زاخۆ دهۆک راست سیتی 353 کۆمپانیای راست  37

عێراق خۆماڵی 0.00% 1200 0.00 1200 0 46.44 13-5-2020
دەستەی 

وەبەرهێنان 
70,000,000.00 قەزای سێمێڵ دهۆک

پڕۆژەی ئاریا 
سیتی 

967 کۆمپانیای نی باڕ 38

عێراق خۆماڵی 40.00% 1880 0.00 1880 0 28.45 17-5-2020
دەستەی 

وەبەرهێنان 
143,650,000.00 سەنتەری دهۆک دهۆک

شاری رۆژە )رۆژە 
سیتی(

968
گرووپی 

نیشتەجێبوونی 
خێزانی شەهیدان

39

سەرچاوە: دەستەی گشتیی وەبەرهێنان 12ی نیسانی 2021، بەڕێوەبەرایەتی گشتیی وەبەرهێنان لە دهۆک 31ی ئاداری 2021.

    2.4 پڕۆژەکانی نیشتەجێبوون لە ناوەندی پارێزگای هەڵەبجە

ــدارە ســەربەخۆکانی هەرێمــی کوردســتان  ــزگاکان و بگــرە ئی ــڕۆژەی لەســەر ئاســتی پارێ ــن پشــکی پ ــەرە کەمتری ــی خانووب ــەڕووی وەبەرهێنان ــزگای هەڵەبجــە ل پارێ
ــراوە کــە هــەزار یەکــەی نیشــتەجێبوون  ــر دووجــا بنیاتن ــڕۆژەی نیشــتەجێبوون لەســەر رووبــەری 85 هــەزار مەت ــا یــەک پ بەرکەوتــووە. لــە ســنووری پارێزگاکــە تەنی

ــزەوە دروســتكراوە.  ــای بەڕێ ــەن کۆمپانی ــت و لەالی ــوو( لەخۆدەگرێ )خان
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بازاڕی خانووبەرە 

پارێزگای هەولێر

بازاڕی خانووبەرە لە پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان 
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بەشی سێیەم: بازاڕی خانووبەرە لە پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان 

    3.1 بازاڕی خانووبەرە لە سەنتەری پارێزگای هەولێر

ســەنتەری پارێــزگای هەولێــر چاالکتریــن بــازاڕی وەبەرهێنــان و کڕیــن و فرۆشــتنی خانووبەرەیــە لــە سەرانســەری عێــراق. کــۆی پڕۆژەکانــی پارێــزگای هەولێــر لــە بــواری 
نیشــتەجێبووندا 93 پــڕۆژەن کــە بــە تەنیــا لــە ســەنتەری پارێــزگای هەولێــر 84 پــڕۆژەی نیشــتەجێبوون بــە بەهــای 10 ملیــار و 925 ملیــۆن و 804 هــەزار دۆالر لــە 1ی 
ــە بەهــای 72  ــان ب ــر، چــوار پڕۆژەی ــزگای هەولێ ــە دەرەوەی ســەنتەری پارێ ــەو 9 پڕۆژەیــەی کەوتوونەت حوزەیرانــی 2006 تاوەکــو 10ی نیســانی 2021 جێبەجێکــراون. ئ
ملیــۆن و 727 هــەزار دۆالر کەوتوونەتــە ســنووری قــەزای شــەقڵاوە،  لــە قــەزای کۆیــە ســێ پڕۆژەیــان بــە بەهــای 61 ملیــۆن و 824 هــەزار دۆالرن، قــەزای روانــدز بــە 

بەهــای 12 ملیــۆن دۆالر یــەک پــڕۆژە و قــەزای ســۆران بــە بەهــای 72 ملیــۆن و 144 هــەزار دۆالر یــەک پــڕۆژەی بــواری خانووبەرەیــان هەبــووە. 

بەگشــتی ئێســتا بــازاڕی خانووبــەرە لــە هەرێمــی کوردســتان و بەتایبەتیــش لــە ســنووری شــاری هەولێــر بــە چاالکتریــن بــازاڕی کڕیــن و فرۆشــتن دادەنرێــت، بەشــێوەیەک 
پــڕۆژە تازەکانــی نیشــتەجێبوون کــە لەالیــەن وەبەرهێنەرانــەوە دەخرێنــەڕوو دەســتبەجێ لــە بــازاڕدا دەفرۆشــرێن. نوێتریــن نموونــەش پــڕۆژەی گونــدی ئیســپانییە کــە 

تەنیــا لەمــاوەی 48 کاژێــردا وەبەرهێنــەر توانــی کــۆی پڕۆژەکــەی بفرۆشــێت.  

ســاڵی 2019 لەســەر ئاســتی پارێــزگای هەولێــر نرخــی یــەک مەتــر دووجــا خانــوو بــە بەهــای 550 دۆالر مامەڵــەی پێوەکــراوە، نرخــی یــەک مەتــر دووجــا بــۆ کرێش بــە  1.82 
دۆالر بــووە، بــەڵام لــە ســاڵی 2020دا نرخــی یــەک مەتــر دووجــا خانــوو بەرزبووەتــەوە بــۆ 587.50 دۆالر و نرخــی کرێــش 1.09% بەرزبووەتــەوە. لــە چارەکــی یەکەمــی 
ئەمساڵیشــدا نرخــی یــەک متــر دووجــا خانــوو بــە 588.75 دۆالر مامەڵــەی پێوەکــراوە، بــەڵام نرخــی کــرێ دابەزیــوە بــۆ 1.61 دۆالر، ئەویــش بەهــۆی دابەزینــی بەهــای 
دینــاری عێراقــی بەرامبــەر دۆالر.  ســاڵی 2019 لەســەر ئاســتی ســەنتەری پارێــزگای هەولێــر نرخــی یــەک مەتــر دووجــا شــوقە بــە 921.28 دۆالر مامەڵــەی پێوەکــراوە 
ــەی  ــە پێچەوان ــۆ 800 دۆالر، ب ــوە ب ــر دووجــا شــوقە دابەزی ــەک مەت ــە ســاڵی 2020دا نرخــی ی ــەڵام ل ــووە، ب ــۆ کــرێ 3.41 دۆالر ب ــر دووجــا شــوقە ب ــەک مەت و نرخــی ی
نرخــی کــڕین و فرۆشــتن، نرخــی کرێــی یــەک مەتــر دووجــا شــوقە بەرزبووەتــەوە بــۆ 3.70 دۆالر لــە ســاڵی کەرەنتیــن و بڵاوبوونــەوەی کۆرۆنــادا. لــە چارەکــی یەکەمــی 
ئەمساڵیشــدا نرخــی کڕیــن و فرۆشــتنی شــوقە بەهەمانشــێوەی خانــوو بەرزبووەتــەوە، نرخــی یــەک مەتــر دووجــا گەیشــتووەتە 892.50 دۆالر، بــەڵام نرخــی یــەک مەتــر 
دووجــا شــوقە بــۆ کــرێ وەک خــۆی ماوەتــەوە. بەپێــی داتاکانــی ئــەم لێكۆڵینەوەیــە، بەرزتریــن نرخــی یــەک مەتــر دووجــا بــۆ خانــوو لــە چارەکــی ســێیەمی 2020 لە پــڕۆژەی 
شــاری خەونــەکان )دریــم ســتی( تۆمارکــراوە کــە نرخــی یــەک مەتــر دووجــا 2333 دۆالر بــووە، نزمتریــن نرخــی یــەک مەتــر دووجــا بــۆ خانــوو لــە هەمــان مــاوەی ئــەم 

راپۆرتــەدا لــە چارەکــی دووەمــی 2020دا لــە گەڕەکــی پیرزیــن تۆمارکــراوە کــە نرخەكــەی 132 دۆالر بــووە. 

لەســەر ئاســتی ســەنتەری پارێــزگای هەولێــر بــۆ شــوقە، بەرزتریــن نرخــی یــەک مەتــر دووجــا لــە پــڕۆژەی ئیمپایــەر بــووە کــە لــە چارەکــی یەکەمــی 2020دا گەیشــتووەتە 
2463 دۆالر. نزمتریــن نرخیــش بــۆ یــەک مەتــر دووجــا شــوقە لــە چارەکــی دووەمــی 2019 لــە پــڕۆژەی شــوقەکانی شــاری مامۆســتایان تۆمارکــراوە کــە 304.25 دۆالر 
بــووە. بــۆ زانینــی وێنەیەکــی گشــتیی نرخــی خانووبــەرە لــە ســەنتەری پارێــزگای هەولێــر، وەک لــە خشــتەی ژمــارە 5 نیشــاندراوە، هەولێــر کــراوە بــە پێنــج زۆن و هــەر 
زۆنیکیــش دابەشــکراوە بــۆ چــوار بــەش، دواتــر کــۆی گــەڕەک و پڕۆژەکانــی نیشــتەجێبوون بەگوێــرەی زۆن و دابەشــکاریی نــاو زۆنــەکان جیاکراوەتــەوە. لــەم راپۆرتــەدا 
ســەرەڕای ئــەوەی فۆکوســی ســەرەکی لەســەر گۆڕانکارییەکانــی نرخــە لــە کەرتــی خانووبــەرە، بەتایبــەت ئــەو پرۆژانــەی لــەدوای 2006 درووســتکراون، بــەڵام توانــراوە لە 

زۆربــەی زۆری گەڕەکەکانــی هەولێریــش گۆڕانکارییەکانــی نــرخ بدۆزرێتــەوە.
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 خشتەی ژمارە )5( دابەشکاریی گەڕەک و پڕۆژەکانی نیشتەجێبوون لە سەنتەری پارێزگای هەولێر

ژمارەی  گەڕەک و پڕۆژەکانی سەنتەری پارێزگای هەولێر بەپێی زۆن و هێڵکاریی شەقامەکان

کۆی گشتی گەڕەک و پڕۆژەکان دەرەوەی 120 ناو 120 ناو 100 ناو 60 زۆن

69 28 5 27 9 ئەی

36 19 4 6 7 بی

43 17 16 6 4 سی 

15 8 2 2 3 دی

7 1 2 2 2 ئی

    3.1.1  بازاڕی خانووبەرە زۆنی ئەی )رێگای موسڵ – رێگای مەسیف(

کــۆی گشــتی ئــەو گــەڕەک و پرۆژانــەی نیشــتەجێبوون کــە لــە ســنووری شــاری هەولێــر کۆکراونەتــەوە، بریتییــە لــە 69 گــەڕەک و پــڕۆژەی نیشــتەجێبوون، وەک لــە 
خشــتەی ژمــارە )6( نــاوی پــڕۆژەکان و گەڕەکەکانــی ســنووری زۆنــی ئــەی، رێــگای موســڵ – مەســیف لــە پارێــزگای هەولێــر و لــە ســاڵی 2019دا نرخــی یــەک مەتــر 
ــەک  ــە چارەکــی یەکەمــی ئەمساڵیشــدا نرخــی ی ــۆ 737.50 دۆالر. ل ــوە ب ــە ســاڵی 2020 دابەزی ــەڵام ل ــەی گەیشــتووەتە 743.33 دۆالر، ب ــی ئ ــە زۆن ــوو ل ــا خان دووج
مەتــر دووجــا ئاســتێکی نموونەیــی تۆمارکــردووە، بەشــێوەیەک بەهــای یــەک مەتــر دووجــا بەرزبووەتــەوە بــۆ 791.25 دۆالر. لــەڕووی کــرێ، نرخــی یــەک مەتــر دووجــا 
لــە ســاڵی 2019 دا بــە 1.77 دۆالر بــووە، بــۆ ســاڵی 2020  بەرزبووەتــەوە بــۆ 1.84 دۆالر، لــە چارەکــی یەکەمــی ئەمساڵیشــدا بەرزبووەتــەوە بــۆ 2.00 دۆالر. زۆنــی 
ئــەی لەنێــو بــازاڕی خانووبــەرەی هەولێــر بــە زۆنــی زێڕیــن ناســراوە و لەمــاوەی چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵدا بــە بــەراورد بــە دوو ســاڵی رابــردوو نرخەكانــی بەرزتــر 
بوونەتــەوە. لــەم زۆنــەدا بــۆ شــوقە بەرزتریــن نــرخ لەســەر ئاســتی کــۆی پڕۆژەکانــی هەولێــر تۆمارکــراوە. لــە ئیمپایــەر لــە چارەکــی یەکەمــی 2020 نرخــی یــەک مەتــر 
دووجــا  گەیشــتووەتە 2463 دۆالر، هەروەهــا نزمتریــن نرخیــش لــە پــڕۆژەی شــوقەکانی شــاری مامۆســتایان بــووە کــە نرخــی یــەک مەتــر دووجــا لــە چارەکــی دووەمــی 

2019دا گەیشــتووەتە 304.35 دۆالر. 
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خشتەی ژمارە: 6  نیشاندەری گەڕەک و پڕۆژەکانی سەنتەری پارێزگای هەولێر 

گەڕەک و پڕۆژەکانی سەنتەری هەولێر )زۆنی ئەی، رێگای موسڵ – مەسیف(

ژمارەی گەڕەک و پڕۆژەکان  هێڵی جیاکردنەوەی گەڕەک و پڕۆژەکان گەڕەک و پڕۆژەکان  زۆن

9 ناو 60 گەڕەکی قەڵات و تەیراوە ئەی

گەڕەکی پەرلەمان

گەڕەکی شۆڕش

گەڕەکی کانی )عولەما + ئاری(

گەڕەکی مستەوفی

گەڕەکی منارە

گەڕەکی عارەبان

27 ناو 100 شاری ئیتالی یەک

گوندی ئینگلیزی

دریم ستی

پڕۆژەی دیپلۆماتی سەفیران

گەڕەکی کوورانی عەنکاوە

گەڕەکی کوێستان 

گەڕەکی حاکماوا + نووسەران

گەڕەکی راپەڕین + حەی شورتە

گەڕەکی برایەتی 

گەڕەکی بەختیاری 

گەڕەکی وەزیران

گەڕەکی سەالحەدین

)MRF( شوقەکانی کواترۆ

شوقەکانی ڤیتاڵ )ئارا(

شوقەکانی وەیڤی ئەڤینۆ

شوقەکانی رامی تاوەر

ئیمپایەر

ئیمپایەر ریاڵ

ئیمپایەر پیرڵ

ئیمپایەر دایمۆند

شوقەکانی نازناز 

شوقەکانی پارک ڤیو

شوقەکانی بۆلیڤارد
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ژمارەی گەڕەک و پڕۆژەکان  هێڵی جیاکردنەوەی گەڕەک و پڕۆژەکان گەڕەک و پڕۆژەکان  زۆن

شوقەکانی فۆر تاوەرز ئەی

شوقەکانی رۆیا تاوەر

5 ناو 120 گەڕەکی 32ی پارک

گەڕەکی سەربەستی

شوقەکانی مینی سالڤا

شوقەکانی ستی ڤیو

شوقەکانی الیڤ تاوەر

28 دەرەوەی 120 گەڕەکی گردجووتیار

گەڕەکی پیرزین

گەڕەکی پیرزین

گەڕەکی بەحرکە

گەڕەکی بەحرکەی نوێ

شیاو ستی

کاڤار ستی

هەرشەم ستی

زێڕین ستی

پانک ستی

زین ستی

گوندی ئیتاڵی 2

گەنجان ستی

شاری مامۆستایان

ئارام ستی

شاری ئەتکۆنز

کوردستان ستی

نویڵ ستی

گوندی ئیسپانی

وەرین ستی

سالڤا ستی

گوندی کۆری

گوڵان ستی

شوقەکانی الالڤ ستی

شوقەکانی شاری مامۆستایان
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ژمارەی گەڕەک و پڕۆژەکان  هێڵی جیاکردنەوەی گەڕەک و پڕۆژەکان گەڕەک و پڕۆژەکان  زۆن

شوقەکانی سەن تاوەر ئەی

شوقەکانی پێشەنگ تاوەر

شوقەکانی گوندی لوبنانی

سەرچاوە: وێب سایتی فەرمیی پارێزگای هەولێر، لە رۆژی 25ی ئاداری 2021 کۆکراوەتەوە

    زۆنی ئەی )رێگای موسڵ – مەسیف( ناو بازنەی 60 مەتری

لــەم بەشــەدا، داتاکانــی نــۆ گــەڕەک کۆکراونەتــەوە، لــە ســاڵی 2019دا نرخــی یــەک مەتــر دووجــا خانــوو 825.83 دۆالر و نرخــی یــەک مەتــر دووجــا بــۆ کــرێ 2.21 دۆالر 
بــووە، بــەڵام لــە ســاڵی 2020دا نرخــی یــەک مەتــر دووجــا دابەزیــوە بــۆ 809.17 دۆالر، هەروەهــا نرخــی کرێــش دابەزیــوە بــۆ 2.06 دۆالر بــۆ هــەر مەترێــک لەنــاو 
بازنــەی 60 مەتــری لــە رێــگای موســڵ – مەســیف. ئەگــەر چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵ بــەراورد بکەیــن بــە ســاڵی 2019 و 2020 ، دەبینیــن بەرزبوونەوەیەکــی باشــی 

بەخــۆوە بینیــوە، نرخــی یــەک مەتــر دووجــا خانــوو بەرزبووەتــەوە بــۆ 884.17 دۆالر و نرخــی کرێــش بەرزبووەتــەوە بــۆ 2.25 دۆالر بــۆ یــەک مەتــر دووجــا. 

گرانتریــن نرخــی یــەک مەتــر دووجــا لەســەر ئاســتی گەڕەکــەکان لــەم بەشــەدا، لــە گەڕەکــی شــۆڕش تۆمارکــراوە کــە نرخــی یــەک مەتــر دووجــا خانــوو گەیشــتووەتە 
ــە  ــر دووجــا ل ــەک مەت ــراوە تۆمارکــراوە کــە نرخــی ی ــە گەڕەکــی تەی ــە چارەکــی یەکەمــی2021دا، نزمترینیــش لەســەر ئاســتی گەڕەکــەکان، ل هــەزار و 101 دۆالر ل

چارەکــی چوارەمــی 2020دا بــە 622.22 دۆالر بــووە.

لــە زۆنــی ئــەی لــە گەڕەکــی تەیــراوە و گەڕەکــی قــەڵات، گۆڕانکارییەکانــی بەهــای یــەک مەتــر دووجــا خانــوو بــەم شــیوەیەی لــە خشــتەی ژمــارەی )7( نیشــاندراوە، 
تۆمارکــراوە، لــە ســاڵی 2019دا نرخــی یــەک مەتــر دووجــا 790 دۆالر بــووە، لــە ســاڵی 2020دا نزمبووەتــەوە بــۆ 695 دۆالر بــۆ هــەر مەتــر دووجایــەک، بەهەمــان 
شــێوەی نرخــی کڕیــن و فرۆشــتن، نرخــی کرێــش لــە ســاڵی 2020 دا لــە 2 دۆالرەوە دابەزیــوە بــۆ 1.88 دۆالر بــۆ هــەر مەتــر دووجایــەک. چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵ 
بــەراورد بــە چارەکــی کۆتایــی 2020 نرخــی یــەک مەتــر دووجــا خانــوو بەڕێــژەی %28.57 بەرزبووەتــەوە، بەرامبــەر چارەکــی یەکەمــی 2020 بەڕێــژەی %7.1 دابەزیــوە. 

ئــەم دوو گەڕەکــەش لــە چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵدا بــەراورد بــە چارەکــی یەکەمــی 2019 هیــچ گۆڕانکارییەکــی بەخــۆوە نەبینیــوە. 
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خشتەی ژمارە )7( نیشاندەری  گۆڕانکارییەکان لە کڕین و فرۆشتن بۆ گەڕەکی قەڵات و تەیراوە لە زۆنی ئەی، ناو 60 مەتری

زۆنی ئەی )رێگای موسڵ  - مەسیف( ناو 60 مەتری

تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا )کرێ( تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا )کڕین و 
فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 

مەتر دووجا 
خانوو

مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پڕۆژەکان
تێکڕای نرخ لە یەک 

ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
تێکڕای نرخ لە یەک 

ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
کرێ 
شوقە

کڕین و فرۆشتن 
شوقە کرێ کڕین و 

فرۆشتن

2.00

2.00

790.00

800.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی قەڵات + تەیراوە

مانگی دوو

2.00 800.00 400.00 160,000.00 200 مانگی  سێ

2.00 780.00

2.00 780.00 400.00 156,000.00 200 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

مانگی شەش

2.00 800.00

مانگی حەوت
چارەکی 
2.00سێیەم 800.00 400.00 160,000.00 200 مانگی هەشت

مانگی نۆ

2.78 750.00

مانگی دە
چارەکی 
2.78چوارەم 750.00 333.00 90,000.00 120 مانگی یانزە

مانگی دوانزە

1.88

1.94

695.60

861.11

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی قەڵات + تەیراوە

1.94 861.11 350.00 155,000.00 180 مانگی دوو

مانگی  سێ

1.57 714.29

مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

1.57 714.29 330.00 150,000.00 210 مانگی شەش

2.56 676.92

مانگی حەوت
چارەکی 
2.56سێیەم 676.92 333.33 88,000.00 130 مانگی هەشت

مانگی نۆ

1.81 622.22

1.94 350.00 180 مانگی دە
چارەکی 
1.67چوارەم 622.22 300.00 112,000.00 180 مانگی یانزە

مانگی دوانزە

2.00 800.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2021 2.00گەڕەکی قەڵات + تەیراوە 800.00 400.00 160,000.00 200 مانگی دوو

مانگی  سێ
سەرچاوە: بازاڕی بۆرسەی هەولێر/ ئایار 2021
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خشتەی ژمارە )8( نیشاندەری  گۆڕانکارییەکان لە کڕین و فرۆشتن لە گەڕەکی پەرلەمان، زۆنی ئەی ناو 60 مەتری 

زۆنی ئەی )رێگای موسڵ  - مەسیف( ناو 60 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ 
شوقە

کڕین و 
فرۆشتن شوقە کرێ کڕین و 

فرۆشتن

1.67

1.67

841.67

800.00

مانگی یەک
چارەکی 

یەکەم

2019 گەڕەکی 
پەرلەمان

مانگی دوو

1.67 800.00 500.00 240,000.00 300 مانگی  سێ

1.60 816.67

مانگی چوار
چارەکی 

مانگی پێنجدووەم

1.60 816.67 480.00 245,000.00 300 مانگی شەش

1.83 866.67

مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

1.83 866.67 550.00 260,000.00 300 مانگی نۆ

1.67 883.33

1.67 883.33 500.00 265,000.00 300 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزەچوارەم

مانگی دوانزە

1.83

1.83

766.67

850.00

مانگی یەک
چارەکی 

یەکەم

2020 گەڕەکی 
پەرلەمان

مانگی دوو

1.83 850.00 550.00 255,000.00 300 مانگی  سێ

1.67 700.00

مانگی چوار
چارەکی 

مانگی پێنجدووەم

1.67 700.00 500.00 210,000.00 300 مانگی شەش

2.00 766.67

مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

2.00 766.67 600.00 230,000.00 300 مانگی نۆ

1.83

1.83 550.00 300 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزەچوارەم

مانگی دوانزە

2.00 893.33

مانگی یەک
چارەکی 

یەکەم 2021 گەڕەکی 
2.00پەرلەمان 893.33 600.00 268,000.00 300 مانگی دوو

مانگی  سێ

سەرچاوە: بازاڕی بۆرسەی هەولێر/ ئایار 2021

لە گەڕەکی پەرلەمان 
گۆڕانکارییەکانی بەهای 

یەک مەتر دووجا خانوو بەم 
شێوەیەی لە خشتەی ژمارەی 
)8( نیشاندراوە، تۆمارکراوە، 
لە ساڵی 2019دا نرخی یەک 
مەتر دووجا 841.67 دۆالر 

بووە، لە ساڵی 2020دا 
دابەزیوە بۆ 766.67 دۆالر بۆ 

هەر مەتر دووجایەک، بەڵام 
بەپێچەوانەی نرخی کڕین 

و فرۆشتن، نرخی کرێ لە 
ساڵی 2020 بەرزبووەتەوە 

لەچاو ساڵی 2019، نرخی 
یەک مەتر دووجا بۆ کرێ 

لە ساڵی 2019دا 1.67 
دۆالربووە، بەڵام لە ساڵی 
2020دا بەرزبووەتەوە بۆ 
1.83 دۆالر بۆ هەر مەتر 

دووجایەک. چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵ بەراورد بە چارەکی 

یەکەمی 2019 و 2020 نرخی 
یەک مەتر دووجا لە گەڕەکی 

پەرلەمان بەرزبووەتەوە 
و گەیشتووەتە 893.33 

دۆالر، بەشێوەیەک بەڕێژەی 
%11.67 لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵ بەراورد 
بە چارەکی یەکەمی 2019 

و بەڕێژەی %5.1 لەچاو 
چارەکی یەکەمی 2020 

بەرزبووەتەوە. 
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خشتەی ژمارە )9( نیشاندەری  گۆڕانکارییەکان لە کڕین و فرۆشتن بۆ گەڕەکی شۆڕش لە زۆنی ئەی ناو 60 مەتری

زۆنی ئەی )رێگای موسڵ  - مەسیف( ناو 60 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ 
شوقە

کڕین و 
فرۆشتن شوقە کرێ کڕین و 

فرۆشتن

2.67

2.67

743.33

736.67

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی 
شۆڕش

مانگی دوو

2.67 736.67 800.00 221,000.00 300 مانگی  سێ

2.67 750.00

2.67 750.00 800.00 225,000.00 300 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

مانگی شەش

2.67 733.33

2.67 733.33 800.00 220,000.00 300 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

مانگی نۆ

2.33 766.67

2.33 766.67 700.00 230,000.00 300 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزەچوارەم

مانگی دوانزە

2.50

2.50

833.33

800.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی 
شۆڕش

2.5 800 750.00 240,000.00 300 مانگی دوو

مانگی  سێ

2.33 800.00

مانگی چوار
چارەکی 
2.3دووەم 800 700.00 240,000.00 300 مانگی پێنج

مانگی شەش

2.50 866.67

2.5 866.7 750.00 260,000.00 300 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

مانگی نۆ

2.67 900.00

مانگی دە
چارەکی 
2.67چوارەم 900 800.00 270,000.00 300 مانگی یانزە

مانگی دوانزە

2.90 1,101.52

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 گەڕەکی 

2.67شۆڕش 1,067 800.00 320,000.00 300 مانگی دوو

3.13 1,136 344.83 125,000.00 110 مانگی  سێ

سەرچاوە: نووسینگەکانی ناو بازاڕ/ ئایار2021

 نرخی کڕین و فرۆشتنی 
خانوو لە گەڕەکی شۆڕش لە 
نێوان ساڵانی 2019 بۆ 2020 

بەڕێژەی 12٪ زیادیکردووە، 
ئەگەر چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵ بەراورد بکەین بە 
ساڵی 2019 ، بەڕێژەی ٪48 
زیادیکردووە. لەڕووی کرێی 

خانوو لە ساڵی 2020 بەراورد 
بە ساڵی 2019 نرخی کرێی 

خانوو بەڕێژەی 6٪ دابەزیوە، 
بەڵام لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا بە رێژەی ٪8.9 

بەرزبووەتەوە.
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خشتەی ژمارە )10( نیشاندەری  گۆڕانکارییەکان لە کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان بۆ گەڕەکی کانی )ئاری + عولەما(  لە زۆنی ئەی ناو 60 مەتری

زۆنی ئەی )رێگای موسڵ - مەسیف( ناو 60 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ 
شوقە

کڕین و فرۆشتن 
شوقە کرێ کڕین و فرۆشتن

3.33

3.33

810.00

800.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی کانی 
)ئاری و عولەما(

3.33 800.00 333.33 80,000.00 100 مانگی دوو

3.33 800.00 333.00 80,000.00 100 مانگی  سێ

3.33 775.00

مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

3.33 775.00 333.00 77,500.00 100 مانگی شەش

3.33 830.00

مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

3.33 830.00 333.00 83,000.00 100 مانگی نۆ

3.33 820.00

مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزەچوارەم

3.33 820.00 333.00 82,000.00 100 مانگی دوانزە

3.33

3.33

790.00

800.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی کانی 
)ئاری و عولەما(

3.3 800 333.33 80,000.00 100 مانگی دوو

مانگی  سێ

3.33 790.00

مانگی چوار
چارەکی 
3.33دووەم 790 333.00 79,000.00 100 مانگی پێنج

مانگی شەش

3.33 770.00

مانگی حەوت
چارەکی 
3.33سێیەم 770 333.00 77,000.00 100 مانگی هەشت

مانگی نۆ

3.33 790.00

3.33 790 333.00 79,000.00 100 مانگی دە

چارەکی 
چوارەم

مانگی یانزە

مانگی دوانزە

3.45 800.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2021 گەڕەکی کانی 
3.45)ئاری و عولەما( 800 345.00 80,000.00 100 مانگی دوو

مانگی  سێ

سەرچاوە: نووسینگەی نیاز/ ئایار 2021

نرخی خانووبەرە لە گەڕەکی 
کانی )ئاری و عولەما( لە 

چارەکی یەکەمی ئەمساڵ 
بەراورد بە ساڵی 2019 

دابەزیوە، لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا نرخی یەک مەتر 

دووجا خانوو بەڕێژەی ٪1.2 
بە بەراورد بە ساڵی 2019 

دابەزیوە، بەڵام بەڕێژەی 
1.2٪ بەراورد بە ساڵی 2020 
بەرزبووەتەوە. لەڕووی کرێ، 

لەم گەڕەکەدا نرخ جێگیر بووە 
لە ساڵی 2019 و 2020، بەڵام 
لە چارەکی یەکەمی ئەمساڵدا 
بەڕێژەی 3.6٪ بەرزبووەتەوە. 
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خشتەی ژمارە )11( نیشاندەری  گۆڕانکارییەکان لە کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان بۆ گەڕەکی مستەوفی لە زۆنی ئەی ناو 60 مەتری

زۆنی ئەی )رێگای موسڵ - مەسیف( ناو 60 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک 

تێکڕای نرخ لە و پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ 
شوقە

کڕین و 
فرۆشتن شوقە کرێ کڕین و 

فرۆشتن

2.43

1.82

943.18

886.36

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی 
موستەوفی

مانگی دوو

1.82 886.36 400.00 195,000.00 220 مانگی  سێ

2.50 1,000.00

مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

2.50 1,000.00 500.00 200,000.00 200 مانگی شەش

2.35 764.71

مانگی حەوت
چارەکی 
2.35سێیەم 764.71 400.00 130,000.00 170 مانگی هەشت

مانگی نۆ

2.73 1,009.09

2.73 1,009.09 300.00 111,000.00 110 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزەچوارەم

مانگی دوانزە

2.13 950.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی 
موستەوفی

مانگی دوو

مانگی  سێ

2.50 950.00

3.00 900.00 300.00 90,000.00 100 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

2.00 1,000.00 400.00 200,000.00 200 مانگی شەش

2.13 975.00

2.00 900.00 400.00 180,000.00 200 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

2.25 1,050.00 450.00 210,000.00 200 مانگی نۆ

2.00 905.00

2.00 905.00 400.00 181,000.00 200 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزەچوارەم

مانگی دوانزە

2.50 1,000.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2021 گەڕەکی 
2.50موستەوفی 1,000.00 500.00 200,000.00 200 مانگی دوو

مانگی سێ

سەرچاوە: بازاڕی بۆرسەی هەولێر/ ئایار 2021

نرخی خانوو لە گەڕەکی 
مستەوفی لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا بەراورد 
بە دوو ساڵی رابردوو 
بەرزبووەتەوە، نرخی 

یەک مەتر دووجا خانوو 
گەیشتووەتە هەزار دۆالر، 
لەکاتێکدا لە ساڵی 2019 
دا بە 943 دۆالر و ساڵی 

2020 بە 960 دۆالر 
مامەڵەی پێوەکراوە. لەڕووی 

کرێشەوە لەم گەڕەکەدا 
لە ساڵی 2020 نرخی یەک 
مەتر دووجا خانوو بەراورد 

بە 2019 و چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵ دابەزیوە. 
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خشتەی ژمارە )12( نیشاندەری  گۆڕانکارییەکان لە کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان بۆ گەڕەکی  منارە لە زۆنی ئەی ناو 60 مەتری

زۆنی ئەی )رێگای موسڵ - مەسیف( ناو 60 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ 
شوقە

کڕین و 
فرۆشتن شوقە کرێ کڕین و 

فرۆشتن

2.00

2.00

850.00

866.67

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی منارە

مانگی دوو

2.00 866.67 600.00 260,000.00 300 مانگی  سێ

2.00 833.33

مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

2.00 833.33 600.00 250,000.00 300 مانگی شەش

2.00 816.67

2.00 816.67 600.00 245,000.00 300 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

2.00 600.00 300 مانگی نۆ

2.00 900.00

2.00 600.00 300 مانگی دە
چارەکی 
2.00چوارەم 900.00 600.00 270,000.00 300 مانگی یانزە

مانگی دوانزە

2.00

2.00

828.33

850.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی منارە

2.00 850.00 600.00 255,000.00 300 مانگی دوو

مانگی  سێ

2.00 800.00

مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

2.00 800.00 600.00 240,000.00 300 مانگی شەش

2.00 806.67

2.00 806.67 600.00 242,000.00 300 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

مانگی نۆ

2.00 851.67

2.00 853.33 600.00 256,000.00 300 مانگی دە
چارەکی 
2.00چوارەم 850.00 600.00 255,000.00 300 مانگی یانزە

مانگی دوانزە

2.00 875.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 2.00گەڕەکی منارە 866.67 600.00 260,000.00 300 مانگی دوو

2.00 883.33 600.00 265,000.00 300 مانگی سێ

سەرچاوە: بازاڕی بۆرسەی هەولێر/ ئایار 2021

نرخی خانوو لە گەڕەکی 
منارە لە زۆنی ئەی لە 

چارەکی یەکەمی ئەمساڵدا 
بەرزبووەتەوە بەراورد بە ساڵی 
2020، بەڵام بەراورد بە ساڵی 

2019 دابەزیوە، نرخی یەک 
مەتر دووجا خانوو لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا بە 875 
دۆالر و لەساڵی 2020 بە 828 

دۆالر و ساڵی 2019 بە 850 
دۆالر مامەڵەی پێوەکراوە، 

لەڕووی کرێ، نرخی یەک مەتر 
دووجا خانوو لەو ماوەیەدا 

بەجێگیری ماوەتەوە. 
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  زۆنی ئەی )رێگای موسڵ –مەسیف ناو بازنەی 100 مەتری(  
زۆرتریــن پڕۆژەکانــی خانووبــەرە )خانــوو+ شــوقە( کەوتوونەتــە نــاو بازنــەی 100 مەتــری لــە زۆنــی ئــەی )رێــگای موســڵ – مەســیف( کــە بــە 

زۆنــی زێڕیــن ناســراوە و گرانتریــن نرخەکانــی خانــوو و شــوقە لەســەر ئاســتی ســەنتەری پارێــزگای هەولێــر لــەم بەشــەیە. 

ســاڵی 2019 نرخــی یــەک مەتــر دووجــا خانــوو لــە گــەڕەک و پڕۆژەکانــی نــاو ئــەم بەشــە گەیشــتە 1036 دۆالر و نرخــی یــەک مەتــر دووجــا بــۆ 
ــادی کــردووە، هەروەهــا نرخــی کرێــی  ــە زی ــەرە زۆر کــەم لــەم زۆن ــەڵام بەگشــتی ســاڵی 2020 نرخــی خانووب ــوو لــەو ســاڵەدا، ب کــرێ 2.50 ب
خانــووش بەرزبووەتــەوە بــۆ 2.67 دۆالر بــۆ هــەر مەتــر دووجایــەک. بەگشــتی ئەگــەر چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵ بــەراورد بکەیــن بــە دوو ســاڵی 
رابــردوو، نرخــی یــەک مەتــر دووجــا بەڕێــژەی 3 % بــۆ ســاڵی 2019 و بەڕێــژەی 2.56 % بــۆ ســاڵی 2020 زیادیکــردووە. بەگشــتیش لــە مــاوەی 

دوو ســاڵی رابــردوودا نرخــی یــەک مەتــر دووجــا لــە گــەڕەک و پڕۆژەکانــی نــاو 100 مەتــری لــە زۆنــی ئــەی بەرزبووەتــەوە. 

گرانتریــن نرخــی یــەک مەتــر دووجــا لــە شــاری خەونــەکان )دریــم ســتی( لــە چارەکــی ســێیەمی 2019دا بــە بەهــای 2333 دۆالر بــووە بــۆ هــەر 
مەتــر دووجایــەک، هەروەهــا نزمتریــن نرخیــش لــە گەڕەکــی کوورانــی عەنــکاوە لــە چارەکــی دووەمــی 2020 بــە بەهــای 505.26 دۆالر بــۆ هــەر 
مەتــر دووجایــەک تۆمارکــراوە. هەرزانتریــن نرخــی کرێــش کەوتووەتــە گەڕەکــی کوورانــی عەنــکاوە، لــە چارەکــی ســێیەمی 2019دا کــە نرخــی 
ــاو بازنــەی 100 مەتــری لــە زۆنــی ئــەی دەکەوێتــە  یــەک مەتــر دووجــا بــە 1.03 دۆالر بــووە. بەرزتریــن نرخــی یــەک مەتــر دووجــا بــۆ کــرێ لەن

پــڕۆژەی گونــدی ئینگلیزییــەوە کــە لــە چارەکــی یەکەمــی 2019دا نرخــی یــەک مەتــر دووجــا بــۆ کــرێ گەیشــتووەتە 5.56 دۆالر. 

ــن و  ــازاڕی گــەورەی کڕی ــە ســەنتەری ب ــی شــوقە لەخۆدەگــرێ، بەشــێوەیەک بووەت ــن پڕۆژەکان ــە زۆرتری ــەم زۆن ــازاڕی شــوقەوە، ئ ــەڕووی ب ل
ــر  ــەک مەت ــی ی ــی بەکرێدان ــووە، نرخ ــوقە 1102 دۆالر ب ــا ش ــر دووج ــەک مەت ــی ی ــاڵی 2019دا نرخ ــە س ــش. ل ــا بەکرێدانی ــتن، هەروەه فرۆش
دووجــا 3.27 دۆالر بــووە، بــەڵام ســاڵی 2020 بەهــۆی بڵاوبوونــەوەی کۆرۆنــا نرخــی شــوقە لەنــاو بازنــەی 100 مەتــری دابەزیــوە، نرخــی یــەک 
مەتــر دووجــا بــە 978.88 دۆالر مامەڵــەی پێوەکــراوە، بــەڵام نرخــی یــەک مەتــر دووجــا بــۆ کــرێ بەرزبووەتــەوە بــۆ 3.89 دۆالر. ئەگــەر چارەکــی 
یەکەمــی ئەمســاڵیش بــەراورد بکەیــن بــە دوو ســاڵی رابــردوو، ئــەوا نرخــی یــەک مەتــر دووجــا لــە چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵدا زیاتــر بــووە لــە 
2020، بــەڵام نەگەیشــتووەتە ئاســتی ســاڵی 2019، نرخــی شــوقە بــە بەهــای 1034 دۆالر مامەڵــەی پێوەکــراوە. نرخــی یــەک مەتــر دووجــا بــۆ 

کــرێ 3.78 دۆالر بــووە. 

 زۆنی ئەی؛ ناو بازنەی 100 مەتری )رێگای موسڵ – مەسیف(  گەڕەک و پڕۆژەکان 
ــەن  ــە لەالی ــووە، پڕۆژەك ــان وەرگرت ــتەی وەبەرهێن ــە دەس ــی ل ــە رۆژی 6/12/2007 مۆڵەت ــارەی )63( ل ــە ژم ــەک ب ــی ی ــاری ئیتال ــڕۆژەی ش پ
كۆمپانیــای هێمــن بــە ســەرمایەی 115 ملیــۆن دۆالر لەســەر رووبــەری 150 دۆنــم زەوی جێبەجێكــراوە و لــە 600 یەكــەی نیشــتەجێبوون لــە 
جــۆری ڤێــال پێكهاتــووە . نرخــی خانــوو لــەم پڕۆژەیــە لــە ســاڵی 2019 دا بــە 1582 دۆالر و ســاڵی 2020 بــە 1417 دۆالر و چارەکــی یەکەمــی 

ــژەی 9.9٪ بــەراورد بــە ســاڵی 2019 بەرزبووەتــەوە. ــە لــە چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵدا بەڕێ ئەمســاڵ بــە 1740 دۆالر بــووە، وات
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خشتەی ژمارە )13( نیشاندەری  گۆڕانکارییەکان لە کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە شاری ئیتاڵی یەک لە زۆنی ئەی ناو 100 مەتری

زۆنی ئەی )رێگای موسڵ - مەسیف( ناو 60 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو
رووبەر بە مەتر 

دووجا خانوو مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پڕۆژەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان کرێ شوقە کڕین و فرۆشتن 
شوقە کرێ کڕین و فرۆشتن

6.7

6.5

1,582.64

1,627.91

4.6 1,627.91 2000 700,000.00 430 مانگی یەک

چارەکی یەکەم

2019 شاری ئیتالی یەک

7.5 1,140.00 1500 228,000.00 200 مانگی دوو

2,041.67 980,000.00 480 مانگی  سێ

7.5 1,250.00

1,562.50 500,000.00 320 مانگی چوار

7.5چارەکی دووەم 1,250.00 1500 250,000.00 200 مانگی پێنج

1,237.50 297,000.00 240 مانگی شەش

1,593.86

1,085.27 280,000.00 258 مانگی حەوت

1,593.86چارەکی سێیەم 1,350,000.00 847 مانگی هەشت

1,593.86 1,350,000.00 847 مانگی نۆ

1,571.43

1,571.43 220,000.00 140 مانگی دە

1,185.00چارەکی چوارەم 237,000.00 200 مانگی یانزە

2,158.27 900,000.00 417 مانگی دوانزە

6

6

1,417.70

1,562.50

مانگی یەک

چارەکی یەکەم

2020 شاری ئیتالی یەک

6 1,562.50 2000 525,000 336 مانگی دوو

مانگی  سێ

مانگی چوار

مانگی پێنجچارەکی دووەم

مانگی شەش

7.5 1,378.57

5 1,507.14 1200 211,000 240 مانگی حەوت

مانگی هەشتچارەکی سێیەم

10 1,250.00 2000 250,000 200 مانگی نۆ

6 1,417.70

مانگی دە

1,740.63چارەکی چوارەم 557,000 320 مانگی یانزە

6 1,094.77 1800 335,000 306 مانگی دوانزە

10 1,740.63

10 1,200.00 2000 240,000 200 مانگی یەک

چارەکی یەکەم 2021 1,740.63شاری ئیتالی یەک 557,000 320 مانگی دوو

3,605.77 1,500,000 416 مانگی سێ

سەرچاوە: ئۆفیسی سەرەکی کۆمپانیای باخی شەقڵاوە/ 24ی نیسان 2021
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خشتەی ژمارە )14( نیشاندەری  گۆڕانکارییەکان لە کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گوندی ئینگلیزی لە زۆنی ئەی ناو 100 مەتری

زۆنی ئەی )رێگای موسڵ - مەسیف( ناو 100 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو
رووبەر بە 
مەتر دووجا مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ 
خانوو

کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

4.05

5.56

1,190.28

1,157.41

3.86 1,095.68 1,250.00 355,000.00 324 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گوندی 
ئینگلیزی

5.56 1,157.41 1,800.00 375,000.00 324 مانگی دوو

5.56 1,234.57 1,800.00 400,000.00 324 مانگی  سێ

4.17 966.67

8.33 933.33 1,250.00 140,000.00 150 مانگی چوار
چارەکی 
4.17دووەم 1,150.00 1,250.00 345,000.00 300 مانگی پێنج

0.00 966.67 145,000.00 150 مانگی شەش

3.93 1,223.15

مانگی حەوت
چارەکی 
4.00سێیەم 1,150.00 1,200.00 345,000.00 300 مانگی هەشت

3.86 1,296.30 1,250.00 420,000.00 324 مانگی نۆ

3.86 1,604.94

3.86 2,098.77 1,250.00 680,000.00 324 مانگی دە
چارەکی 
3.86چوارەم 1,543.21 1,250.00 500,000.00 324 مانگی یانزە

3.70 1,604.94 1,200.00 520,000.00 324 مانگی دوانزە

3.91

3.82

1,287.88

1,178.79

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گوندی 
ئینگلیزی

3.64 1,178.79 1,200.00 389000 330 مانگی دوو

4.00 1,200.00 300 مانگی  سێ

3.82 1,242.42

3.64 1,151.52 1,200.00 380000 330 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

4.00 1,333.33 1,200.00 400000 300 مانگی شەش

4.00 1,343.83

4.00 1,366.67 1,200.00 410000 300 مانگی حەوت
چارەکی 
4.00سێیەم 1,200.00 300 مانگی هەشت

5.56 1,320.99 1,800.00 428000 324 مانگی نۆ

4.78 1,333.33

833.33 125000 150 مانگی دە
چارەکی 
4.00چوارەم 1,333.33 1,200.00 400000 300 مانگی یانزە

5.56 1,435.19 1,800.00 465000 324 مانگی دوانزە

3.70 1,530.86

3.70 2,592.59 1,200.00 840000 324 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 گوندی 

6.00ئینگلیزی 1,500.00 1,800.00 450000 300 مانگی دوو

3.70 1,530.86 1,200.00 496000 324 مانگی سێ

سەرچاوە: ئۆفیسی سەرەکی باخی شەقڵاوە/24ی نیسان 2021

نرخی یەک مەتر دووجا 
خانوو جیاوازە لە شوێنەکانی 

دیکە، لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵ و ساڵی 2020 
بەراورد بە ساڵی 2019 

بەرزبووەتەوە، لەم پڕۆژەیە 
نرخی یەک مەتر دووجا خانوو 
لە ساڵی 2019 دا بە 1190 

دۆالر بووە، ساڵی 2020 
بە 1287 دۆالر و چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵیش بە 
1530 دۆالر بووە، واتە 

بەڕێژەی 28.57٪ لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵ بەراورد بە 
ساڵی بڵاوبوونەوەی کۆرۆنا 

بەرزبووەتەوە. ئەوەی جێگەی 
سەرنجە، نرخی یەک مەتر 
دووجا خانوو بۆ کرێ لەم 
پڕۆژەیە رووی لە دابەزین 

بووە ، ساڵی 2019 بە 4.05 
دۆالر و ساڵی 2020 بە 3.91 

دۆالر و چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵیش بە 3.70 دۆالر 

بەکرێدراوە. 
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خشتەی ژمارە )15( نیشاندەری  گۆڕانکارییەکان لە کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە شاری خەونەکان )دریم ستی( لە زۆنی ئەی ناو 100 مەتری

زۆنی ئەی )رێگای موسڵ  -مەسیف( ناو 100 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو
رووبەر بە 
مەتر دووجا مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ 
خانوو

کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

1,617.31

1,600.00

1,172.50 938,000.00 800 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019
دریم سیتی 

)شاری 
خەونەکان(

1,600.00 400,000.00 250 مانگی دوو

1,866.67 840,000.00 450 مانگی  سێ

1,720.00

1,400.00 490,000.00 350 مانگی چوار
چارەکی 
1,720.00دووەم 430,000.00 250 مانگی پێنج

1,937.50 1,550,000.00 800 مانگی شەش

1,634.62

1,634.62 510,000.00 312 مانگی حەوت
چارەکی 
3,640.00سێیەم 910,000.00 250 مانگی هەشت

1,600.00 400,000.00 250 مانگی نۆ

1,287.50

1,628.00 407,000.00 250 مانگی دە
چارەکی 
1,287.50چوارەم 1,030,000.00 800 مانگی یانزە

1,070.00 1,070,000.00 1000 مانگی دوانزە

1,912.06

1,560.00

1,484.00 371,000.00 250 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020
دریم سیتی 

)شاری 
خەونەکان(

1,560.00 390,000.00 250 مانگی دوو

3,193.33 1,437,000.00 450 مانگی  سێ

1,868.57

1,868.57 654,000.00 350 مانگی چوار
چارەکی 
2,200.00دووەم 550,000.00 250 مانگی پێنج

1,840.00 460,000.00 250 مانگی شەش

2,333.33

2,333.33 1,050,000.00 450 مانگی حەوت
چارەکی 
1,848.00سێیەم 462,000.00 250 مانگی هەشت

3,333.33 1,500,000.00 450 مانگی نۆ

1,955.56

5,222.22 2,350,000.00 450 مانگی دە
چارەکی 
1,857.14چوارەم 650,000.00 350 مانگی یانزە

1,955.56 880,000.00 450 مانگی دوانزە

2,000.00

2,000.00 700,000.00 350 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021

دریم سیتی 
)شاری 

خەونەکان(
2,320.00 580,000.00 250 مانگی دوو

1,720.00 430,000.00 250 مانگی  سێ

سەرچاوە: ئۆفیسی سەرەکی باخی شەقڵاوە/ 24ی نیسان 2021

پڕۆژەی شاری خەونەكان بە 
ژمارەی )33( لە 3/6/2007 

مۆڵەتی لە دەستەی وەبەرهێنان 
وەرگرتووە، پڕۆژەكە لەالیەن 
كۆمپانیای (مدینە االحالم) بە 
سەرمایەی 300 ملیۆن دۆالر 

لەسەر رووبەری 300 دۆنم زەوی 
جێبەجێكراوە، پڕۆژەكە لە 1200 
یەكەی نیشتەجێبوون لە جۆری 

ڤێال پێكهاتووە. ئەم پڕۆژەیە 
یەکێکە لە گرانترین شوێنەکانی 

نیشتەجێبوون لەسەر ئاستی 
هەرێمی کوردستان، نرخی یەک 

مەتر دووجا خانوو لە ماوەی 
دوو ساڵی رابردوودا رووی لە 
بەرزبوونەوە بووە، لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا گەیشتووەتە 
دوو هەزار دۆالر بۆ هەر مەتر 

دووجایەک، لەکاتێکدا ساڵی 
2019 بە 1617 دۆالر مامەڵەی 

پێوەکراوە. 
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خشتەی ژمارە 16 نیشاندەری  گۆڕانکارییەکان لە کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی کوورانی عەینکاوە لە زۆنی ئەی ناو 100 مەتری

زۆنی ئەی )رێگای موسڵ  - مەسیف( ناو 100 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو
رووبەر بە 
مەتر دووجا مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ 
خانوو

کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

1.77

1.45

598.60

755.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019
گەڕەکی 
کوورانی 
عەینکاوە

1.45 755 290.00 151,000.00 200 مانگی دوو

مانگی  سێ

2.90 670.00

مانگی چوار
چارەکی 
2.9دووەم 670 290.00 67,000.00 100 مانگی پێنج

مانگی شەش

2.08 525.00

مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

2.08 525 333.33 84,000.00 160 مانگی نۆ

1.03 527.21

2.063 525 330.00 84,000.00 160 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزەچوارەم

0 529.4 90,000.00 170 مانگی دوانزە

1.76

1.94

572.48

573.53

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020
گەڕەکی 
کوورانی 
عەینکاوە

1.9 573.5 330.00 97,500.00 170 مانگی دوو

مانگی  سێ

1.74 505.26

مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

1.7 505.3 330.00 96,000.00 190 مانگی شەش

1.67 580.00

مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

1.7 580 333.33 116,000.00 200 مانگی نۆ

1.79 571.43

مانگی دە
چارەکی 
1.8چوارەم 571.4 375.00 120,000.00 210 مانگی یانزە

مانگی دوانزە

2.41 855.00

2.40 860.00 240.00 86,000.00 100 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021

گەڕەکی 
کوورانی 
عەینکاوە

مانگی دوو

2.41 850.00 241.38 85,000.00 100 مانگی سێ

سەرچاوە: نووسینگەکانی خانووبەرە لە عەینکاوە/ئایار 2021

گەڕەکی کوورانی عەینکاوە 
یەکێکە لە گەڕەکە 

میللییەکانی زۆنی ئەی 
لەناو بازنەی 100 مەتری لە 

هەولێر و نرخی یەک مەتر 
دووجا خانوو لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا بەراورد 
بە دوو ساڵی رابردوو 
بە شێوەیەکی بەرچاو 

بەرزبووەتەوە، لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا بە 855 

دۆالر بۆ هەر مەتر دووجایەک 
مامەڵەی پێوەکراوە، 

لەکاتێکدا لە ساڵی 2019 
بە 598 دۆالر بووە. لەڕووی 
کرێ، نرخی یەک مەتر دووجا 
خانوو لە ساڵی 2019 دا بە 
1.77 دۆالر و ساڵی 2020 

بە 1.76 دۆالر و چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵیش بە 2.41 

دۆالر بەکرێدراوە. 
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خشتەی ژمارە 17 نیشاندەری  گۆڕانکارییەکان لە کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی کوێستان لە زۆنی ئەی ناو 100 مەتری

زۆنی ئەی )رێگای موسڵ  - مەسیف( ناو 100 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو
رووبەر بە 
مەتر دووجا مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ 
خانوو

کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

3.15

3.00

815.00

850.00

3 930 300.00 93,000.00 100 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی 
کوێستان

3 770 300.00 77,000.00 100 مانگی دوو

مانگی  سێ

3.30 850.00

مانگی چوار
چارەکی 
3.3دووەم 780 330.00 78,000.00 100 مانگی پێنج

3.3 920 330.00 92,000.00 100 مانگی شەش

2.08 700.00

مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

2.08 700 416.00 140,000.00 200 مانگی نۆ

3.30 780.00

2 650 400.00 130,000.00 200 مانگی دە
چارەکی 
3.3چوارەم 780 330.00 78,000.00 100 مانگی یانزە

3.3 930 330.00 93,000.00 100 مانگی دوانزە

3.39

3.54

835.00

835.00

3.75 920 375.00 92,000.00 100 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی 
کوێستان

3.3 750 333.33 75,000.00 100 مانگی دوو

مانگی  سێ

3.50 900.00

مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

3.5 900 350.00 90,000.00 100 مانگی شەش

3.00 720.00

3 720 300.00 72,000.00 100 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

مانگی نۆ

3.28 835.00

3.3 740 330.00 74,000.00 100 مانگی دە
چارەکی 
3.25چوارەم 930 325.00 93,000.00 100 مانگی یانزە

مانگی دوانزە

2.75 850.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 گەڕەکی 

2.75کوێستان 750.00 275.00 75,000.00 100 مانگی دوو

2.76 950.00 275.86 95,000.00 100 مانگی سێ

سەرچاوە: نووسینگەکانی خانووبەرە لە عەینکاوە/ئایار 2021

لە گەڕەکی کوێستان 
بەهەمان شێوەی شوێنەکانی 

دیکە لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا نرخی یەک مەتر 
دووجا خانوو گەیشتووەتە 

850 دۆالر، لەکاتێکدا لە 
ساڵی 2020 بە 835 دۆالر 

بووە، واتە بەڕێژەی ٪2.4 
بەرزبووەتەوە، لەڕووی 

کرێشەوە نرخی یەک مەتر 
دووجا خانوو لەم گەڕەکە 
دابەزیوە، بەشێوەیەک لە 

چارەکی یەکەمی ئەمساڵدا 
بە 2.75 دۆالر بەکرێدراوە، 

لەکاتێکدا لە ساڵی 2019 بە 
3.15 دۆالر بەکرێدراوە. 
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خشتەی ژمارە 18 نیشاندەری  گۆڕانکارییەکان لە کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە حاکماوا + نووسەران لە زۆنی ئەی ناو 100 مەتری

زۆنی ئەی )رێگای موسڵ  - مەسیف( ناو 100 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو
رووبەر بە 
مەتر دووجا مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ 
خانوو

کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

2.33

2.33

700.00

700.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019
گەڕەکی 

حاکماوا + 
نووسەران

مانگی دوو

2.3 700 700.00 210,000.00 300 مانگی  سێ

2.33 683.33

مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

2.3 683.3 700.00 205,000.00 300 مانگی شەش

2.33 700.00

مانگی حەوت
چارەکی 
2.3سێیەم 700.0 700.00 210,000.00 300 مانگی هەشت

مانگی نۆ

2.33 733.33

مانگی دە
چارەکی 
2.3چوارەم 733.3 700.00 220,000.00 300 مانگی یانزە

مانگی دوانزە

2.17

2.33

700.00

716.67

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020
گەڕەکی 

حاکماوا + 
نووسەران

مانگی دوو

2.3 716.7 700.00 215,000.00 300 مانگی  سێ

2.17 666.67

مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

2.17 666.67 650.00 200,000.00 300 مانگی شەش

2.00 700.00

مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

2 700 600.00 210,000.00 300 مانگی نۆ

2.17 700.00

2.17 700 650.00 210,000.00 300 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزەچوارەم

مانگی دوانزە

1.83 716.67

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021

گەڕەکی 
حاکماوا + 
نووسەران

1.83 716.67 550 215000 300 مانگی دوو

مانگی سێ

سەرچاوە: نووسینگەی خەتاب/ئایار 2021

نرخی یەک مەتر دووجا 
خانوو لە گەڕەکی حاکماوا 

و نووسەران لە ساڵانی 
2019 و 2020دا جێگیر بووە، 

بەڵام لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا بەرزبووەتەوە 

بۆ 716.67 دۆالر، لەم 
گەڕەکەشدا نرخی یەک 

مەتر دووجا خانوو بۆ 
کرێ لەماوەی چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵ و دوو 
ساڵی رابردوودا دابەزیوە، 

بەشێوەیەک چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵ بە 1.83 

دۆالر، ساڵی 2020 بە 2.17 
دۆالر و ساڵی 2019 بە 

2.33 دۆالر بۆ هەر مەتر 
دووجایەک بەکرێدراوە. 
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خشتەی ژمارە 19 نیشاندەری  گۆڕانکارییەکان لە کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی راپەڕین )حەی شورتە( لە زۆنی ئەی ناو 100 مەتری

زۆنی ئەی )رێگای موسڵ  -مەسیف( ناو 100 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو
رووبەر بە 
مەتر دووجا مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ 
خانوو

کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

2.00

2.00

858.33

850.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019
گەڕەکی 

راپەڕین + حەی 
شورتە

2.0 850.0 400.00 170,000.00 200 مانگی دوو

مانگی  سێ

2.00 875.00

مانگی چوار
چارەکی 
2دووەم 875 400.00 175,000.00 200 مانگی پێنج

مانگی شەش

1.90 866.67

مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

1.9 866.7 400.00 182,000.00 210 مانگی نۆ

2.00 850.00

مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزەچوارەم

2 850 400.00 170,000.00 200 مانگی دوانزە

2.00

2.00

832.50

840.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020
گەڕەکی 

راپەڕین + حەی 
شورتە

مانگی دوو

2 840 400.00 168,000.00 200 مانگی  سێ

2.00 825.00

مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

2 825 400.00 165,000.00 200 مانگی شەش

2.00 800.00

مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

2 800.00  400.00 160,000.00 200 مانگی نۆ

2.22 888.89

مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزەچوارەم

2.2 888.9 400.00 160,000.00 180 مانگی دوانزە

2.50 1,000.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021

گەڕەکی 
راپەڕین + حەی 

شورتە
2.50 1,000.00 500 200000 200 مانگی دوو

مانگی سێ

سەرچاوە: بازاڕی بۆرسەی هەولێر/ئایار 2021

لە گەڕەکی راپەڕین )حەی 
شورتە( نرخی یەک مەتر دووجا 

خانوو بە هەزار دۆالر لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا مامەڵەی 

پێوەکراوە، لەکاتێکدا لە 
ساڵی 2019 بە 858.33 دۆالر 
مامەڵەی پێوەکراوە، لەڕووی 

کرێ، لە گەڕەکی کوێستان نرخی 
یەک مەتر دووجا خانوو بۆ کرێ 

لە ساڵی 2019 و 2020 بە دوو 
دۆالر بووە، لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا بەرزبووەتەوە بۆ 
2.50 دۆالر بۆ هەر مەتر 

دووجایەک. 
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خشتەی ژمارە 20 نیشاندەری  گۆڕانکارییەکان لە کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی برایەتی  لە زۆنی ئەی ناو 100 مەتری

زۆنی ئەی )رێگای موسڵ  -مەسیف( ناو 100 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو
رووبەر بە 
مەتر دووجا مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ 
خانوو

کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

2.67

2.67

1,036.00

1,038.67

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی 
برایەتی

مانگی دوو

2.67 1038.67 400.00 155,800.00 150 مانگی  سێ

2.67 1,033.33

2.67 1033.33 400.00 155,000.00 150 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

مانگی شەش

2.67 1,040.00

2.67  1040 400.00 156,000.00 150 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

مانگی نۆ

2.67 1,033.33

مانگی دە
چارەکی 
2.67چوارەم  1033.33 400.00 155,000.00 150 مانگی یانزە

مانگی دوانزە

2.67

2.67

1,001.67

1,013.33

2.67  1013.33 400.00 152,000.00 150 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی 
برایەتی

مانگی دوو

مانگی  سێ

2.67 993.33

مانگی چوار
چارەکی 
2.67دووەم 993.33 400.00 149,000.00 150 مانگی پێنج

مانگی شەش

2.67 996.67

2.67 993.33 400.00 149,000.00 150 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

2.67  10000 400.00 150,000.00 150 مانگی نۆ

2.67 1,006.67

مانگی دە
چارەکی 
2.67چوارەم  1006.67 400.00 151,000.00 150 مانگی یانزە

مانگی دوانزە

3.33 1,066.67

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 گەڕەکی 

مانگی دووبرایەتی

3.33 1066.67 500.00 160,000.00 150 مانگی سێ

سەرچاوە: بازاڕی بۆرسەی هەولێر/ئایار 2021

نرخی خانووبەرە لە گەڕەکی 
برایەتی لە سەنتەری پارێزگای 

هەولێر لە ماوەی چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵ و دوو 

ساڵی رابردوودا تاڕادیەک 
جێگیر بووە، لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا بە 1066 
دۆالر، ساڵی 2019 بە 1036 

دۆالر و ساڵی 2019 بە هەزار 
دۆالر مامەڵەی پێوەکراوە. 

لەڕووی نرخی کرێوە لەم 
گەڕەکەدا نرخی یەک مەتر 

دووجا خانوو بۆ کرێ بە 
2.67 دۆالر بۆ ساڵی 2019 و 

2020 بەکرێدراوە، بەڵام لە 
چارەکی یەکەمی ئەمساڵدا 

بەرزبووەتەوە بۆ 3.33 دۆالر 
بۆ هەر مەتر دووجایەک.
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خشتەی ژمارە 21 نیشاندەری  گۆڕانکارییەکان لە کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە پڕۆژەی دیپلۆماتی سەفیران  لە زۆنی ئەی ناو 100 مەتری

زۆنی ئەی )رێگای موسڵ  - مەسیف( ناو 100 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو
رووبەر بە 
مەتر دووجا مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ 
خانوو

کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019
پڕۆژەی 

دیپۆلۆماتی 
سەفیران

مانگی دوو

مانگی  سێ

مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

مانگی شەش

مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

مانگی نۆ

مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزەچوارەم

مانگی دوانزە

1,343.01

1,252.22

1,433.80 286760 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020
پڕۆژەی 

دیپۆلۆماتی 
سەفیران

1,248.33 374500 300 مانگی دوو

1,252.22 626110 500 مانگی  سێ

1,700.00

1,600.00 1600000 1000 مانگی چوار
چارەکی 
1,700.00دووەم 1700000 1000 مانگی پێنج

2,500.00 2500000 1000 مانگی شەش

1,252.22

1,252.22 626110 500 مانگی حەوت
چارەکی 
1,600.00سێیەم 1600000 1000 مانگی هەشت

1,252.22 626110 500 مانگی نۆ

1,433.80

1,600.00 1600000 1000 مانگی دە
چارەکی 
1,433.80چوارەم 286760 200 مانگی یانزە

1,248.33 374500 300 مانگی دوانزە

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021

پڕۆژەی 
دیپۆلۆماتی 

سەفیران
مانگی دوو

مانگی سێ

سەرچاوە: عەقاراتی مەنار/ئایار 2021

پڕۆژەی نیشتەجێبوونی 
دیبلۆماتی سەفیران لە شوێنی 

گەڕەكی بێرکۆت لە زۆنی 
ئەی درووستدەکرێت و ئێستا 
نرخی یەک مەتر دووجا خانوو 

لەم پڕۆژەیە بە نرخی کۆمپانیا 
دەفرۆشرێت و یەکێکە 

لەو پرۆژانەی کە رووبەری 
خانووەکانی لە 240 مەتر 

دووجا تاوەکوو هەزار مەتر 
دووجایە. 
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خشتەی ژمارە 22 نیشاندەری  گۆڕانکارییەکان لە کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی بەختیاری  لە زۆنی ئەی ناو 100 مەتری

زۆنی ئەی )رێگای موسڵ - مەسیف( ناو 100 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو
رووبەر بە 
مەتر دووجا مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ 
خانوو

کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

4.38

3.69

1,120.00

925.00

3.4 3,004.24 800.00 709,000.00 236 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی 
بەختیاری

4 925.00 800.00 185,000.00 200 مانگی دوو

920.00 92,000.00 100 مانگی  سێ

4.50 1,100.00

1,100.00 110,000.00 100 مانگی چوار
چارەکی 
4.5دووەم 1,090.00 900.00 218,000.00 200 مانگی پێنج

1,100.00 110,000.00 100 مانگی شەش

4.67 1,140.00

1,140.00 114,000.00 100 مانگی حەوت
چارەکی 
960.00سێیەم 96,000.00 100 مانگی هەشت

4.7 1,186.92 500.00 127,000.00 107 مانگی نۆ

4.25 1,150.00

4 1,150.00 400.00 115,000.00 100 مانگی دە
چارەکی 
950.00چوارەم 95,000.00 100 مانگی یانزە

4.5 1,150.00 900.00 230,000.00 200 مانگی دوانزە

4.25

4.00

1,078.75

1,092.50

4.00 1,160 400.00 116,000.00 100 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی 
بەختیاری

مانگی دوو

4.00 1,025 800.00 205,000.00 200 مانگی  سێ

4.00 1,000.00

0.00 1,000 200,000.00 200 مانگی چوار
چارەکی 
4.00دووەم 1,200 800.00 240,000.00 200 مانگی پێنج

4.50 835 900.00 167,000.00 200 مانگی شەش

4.50 1,065.00

1,300 130,000.00 100 مانگی حەوت چارەکی 
سێیەم

4.50 1,065 900.00 213,000.00 200 مانگی هەشت

1,050 105,000.00 100 مانگی نۆ

4.50 1,130.00

4.00 1,670 800.00 334,000.00 200 مانگی دە
چارەکی 
5.00چوارەم 1,130 500.00 113,000.00 100 مانگی یانزە

990 99,000.00 100 مانگی دوانزە

4.25 1,225.00

1,500.00 150,000.00 100 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 گەڕەکی 

4.00بەختیاری 1,225.00 400.00 122,500.00 100 مانگی دوو

4.50 900.00 900.00 180,000.00 200 مانگی سێ

سەرچاوە: ئۆفیسی سەرەکی باخی شەقڵاوە/24ی نیسان 2021

نرخی خانووبەرە لە گەڕەکی 
بەختیاری لە زۆنی ئەی 

زۆر نەگۆڕاوە لە ماوەی 
چارەکی یەکەمی ئەمساڵ 

و دوو ساڵی رابردوودا، 
بەڵام لە ساڵی 2020دا 
نرخی یەک مەتر دووجا 

خانوو دابەزیوە بۆ 1078 
دۆالر، لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا نزیکبووەتەوە 
لە نرخی ساڵی 2019 و 

گەیشتووەتە 1225 دۆالر 
بۆ هەر مەتر دووجایەک. 
لەڕووی کرێشەوە نرخی 
یەک مەتر دووجا خانوو 

تاڕادەیەک جێگیر بووە، لە 
چارەکی یەکەمی ئەمساڵدا 

بە 4.25 دۆالر، ساڵی 2019 
بەهەمان نرخ و ساڵی 2019 
بە 4.36 دۆالر بۆ هەر مەتر 

دووجایەک بەکرێدراوە. 
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خشتەی ژمارە 23 نیشاندەری  گۆڕانکارییەکان لە کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی وەزیران  لە زۆنی ئەی ناو 100 مەتری

زۆنی ئەی )رێگای موسڵ  -مەسیف( ناو 100 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو
رووبەر بە 
مەتر دووجا مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ 
خانوو

کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

5.00

5.00

1,366.67

1,333.33

5 1,416.67 3,000.00 850,000.00 600 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی 
وەزیران

1,333.33 400,000.00 300 مانگی دوو

5 1,166.67 1,500.00 350,000.00 300 مانگی  سێ

5.00 1,366.67

1,366.67 410,000.00 300 مانگی چوار
چارەکی 
1,533.33دووەم 460,000.00 300 مانگی پێنج

5 1,250.00 1,500.00 375,000.00 300 مانگی شەش

5.00 1,433.33

1,155.56 520,000.00 450 مانگی حەوت
چارەکی 
5سێیەم 1,666.67 1,500.00 500,000.00 300 مانگی هەشت

1,433.33 430,000.00 300 مانگی نۆ

5.00 1,366.67

5 1,366.67 1,500.00 410,000.00 300 مانگی دە
چارەکی 
5چوارەم 1,141.67 3,000.00 685,000.00 600 مانگی یانزە

2,233.33 670,000.00 300 مانگی دوانزە

3.67

4.00

1,712.50

1,903.33

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی 
وەزیران

4.00 2,266.67 1,200.00 680,000.00 300.00 مانگی دوو

4.00 1,540.00 1,200.00 462,000.00 300.00 مانگی  سێ

4.00 1,591.67

1,500.00 450,000.00 300.00 مانگی چوار
چارەکی 
4.00دووەم 2,400.00 1,200.00 720,000.00 300.00 مانگی پێنج

1,591.67 955,000.00 600.00 مانگی شەش

3.33 1,033.33

مانگی حەوت
چارەکی 
3.33سێیەم 1,066.67 2,000.00 640,000.00 600.00 مانگی هەشت

1,000.00 600,000.00 600.00 مانگی نۆ

3.11 1,833.33

4.00 1,533.33 1,200.00 460,000.00 300.00 مانگی دە
چارەکی 
1,833.33چوارەم ########## 600.00 مانگی یانزە

2.22 2,160.00 1,000.00 972,000.00 450.00 مانگی دوانزە

4.00 1,500.00

4.00 1,500.00 1,200.00 450,000.00 300 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 گەڕەکی 

4.00وەزیران 1,333.33 1,200.00 400,000.00 300 مانگی دوو

0.00 1,833.33 550,000.00 300 مانگی سێ

سەرچاوە: ئۆفیسی سەرەکی کۆمپانیای باخی شەقڵاوە/24ی نیسان 2021، نووسینگەی زریان/ئایار 2021

نرخی خانووبەرە لە گەڕەکی 
وەزیران کە بەرامبەر گەڕەکی 

بەختیارییە، لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا بەراورد بە ساڵی 

2020 دابەزیوە، بەڵام بەراورد 
بە ساڵی 2019 بەرزبووەتەوە، 

نرخی یەک مەتر دووجا خانوو 
لە ساڵی 2019 دا بە 1366 

دۆالر و ساڵی 2020 بە 1712 
دۆالر، لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵیشدا بە 1500 دۆالر 
مامەڵەی پێوەکراوە. لەڕووی 

کرێوە نرخی یەک مەتر دووجا 
خانوو لەم گەڕەکەدا روو 

لە دابەزین بووە، لە ساڵی 
2019 بە 5 دۆالر، ساڵی 2020 

بە 3.67 دۆالر و چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵ بە 4 دۆالر 

بۆ هەر مەتر دووجایەک خانوو 
بەکرێدراوە. 
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خشتەی ژمارە 24 نیشاندەری  گۆڕانکارییەکان لە کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی سەالحەدین  لە زۆنی ئەی ناو 100 مەتری

زۆنی ئەی )رێگای موسڵ  -مەسیف( ناو 100 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو
رووبەر بە 
مەتر دووجا مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ 
خانوو

کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

1.76

1.70

693.18

686.36

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی 
سەالحەدین

1.7 686.36 375.00 151,000.00 220 مانگی دوو

مانگی  سێ

1.70 681.82

1.70 681.82 375.00 150,000.00 220 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

مانگی شەش

1.82 700.00

1.8 700.00 400.00 154,000.00 220 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

1.82 700.00 400.00 154,000.00 220 مانگی نۆ

1.82 727.27

1.82 727.27 400.00 160,000.00 220 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزەچوارەم

مانگی دوانزە

1.86

1.89

681.82

709.09

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی 
سەالحەدین

1.89 709.09 416.67 156,000.00 220 مانگی دوو

مانگی  سێ

1.82 681.82

1.82 681.82 400.00 150,000.00 220 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

مانگی شەش

1.82 672.73

1.82 672.73 400.00 148,000.00 220 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

مانگی نۆ

1.91 681.82

1.91 681.82 420.00 150,000.00 220 مانگی دە
چارەکی 
1.91چوارەم 681.82 420.00 150,000.00 220 مانگی یانزە

مانگی دوانزە

1.58 704.55

1.57 704.55 344.83 155,000.00 220 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 گەڕەکی 

1.59سەالحەدین 704.55 350.00 155,000.00 220 مانگی دوو

مانگی سێ

سەرچاوە: نووسینگەی زریان/ئایار 2021

نرخی خانووبەرە لە گەڕەکی 
سەالحەدین لە زۆنی ئەی 
تاڕادەیەک جێگیر بووە و 

نرخی یەک مەتر دووجا خانوو 
لەم گەڕەکەدا لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵ بە 704.55 
دۆالر، لە ساڵی 2019 بە 

693.18 دۆالر و ساڵی 2020 
بە 681.82 دۆالر مامەڵەی 
پێوەکراوە. لەڕووی کرێوە 

نرخی یەک مەتر دووجا خانوو 
بەپێچەوانەی شوێنەکانی 

دیکەوە لە ساڵی 2020دا 
بەرزبووەتەوە و لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا دابەزیوە 
بۆ 1.58 دۆالر بۆ هەر مەتر 

دووجایەک، لەکاتێکدا لە 
ساڵی 2020 بە 1.86 دۆالر 

بۆ هەر مەتر دووجایەک، 
بەکرێدراوە. 
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خشتەی ژمارە 25 نیشاندەری  گۆڕانکارییەکان لە کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە شوقەکانی کواترۆ  لە زۆنی ئەی ناو 100 مەتری

زۆنی ئەی )رێگای موسڵ  - مەسیف( ناو 100 مەتری
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ 
خانوو

کڕین و فرۆشتن 
خانوو کرێ کڕین و فرۆشتن

5

4.4

1,106.72

1,000.00

1,000.00 86,000.00 86 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 شوقەکانی 
کواترۆ

4.4 997.78 400 89,800.00 90 مانگی دوو

1,160.71 97,500.00 84 مانگی  سێ

4.6 1,056.82

4.4 1,056.82 400 93,000.00 88 مانگی چوار
چارەکی 
1,095.24دووەم 92,000.00 84 مانگی پێنج

4.8 987.80 600 121,500.00 123 مانگی شەش

1,174.42

1,174.42 101,000.00 86 مانگی حەوت
چارەکی 
1,181.32سێیەم 107,500.00 91 مانگی هەشت

1,040.23 90,500.00 87 مانگی نۆ

6 1,156.63

6 1,156.63 500 96,000.00 83 مانگی دە
چارەکی 
1,075.58چوارەم 92,500.00 86 مانگی یانزە

1,300.00 104,000.00 80 مانگی دوانزە

4.6

6

1,019.52

1,109.76

91,000.00 82 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 شوقەکانی 
کواترۆ

6 1,109.76 500 91,000.00 82 مانگی دوو

91,000.00 82 مانگی  سێ

4.6 961.54

مانگی چوار
چارەکی 
87,000.00دووەم 84 مانگی پێنج

4.6 961.54 600 125,000.00 130 مانگی شەش

4 991.87

مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

4 991.87 500 122,000.00 123 مانگی نۆ

1,047.16

1,082.42 98,500.00 91 مانگی دە
چارەکی 
1,011.90چوارەم 85,000.00 84 مانگی یانزە

85,000.00 84 مانگی دوانزە

4.6 4.6 1,047.62

3.3 693.8 700 145,000.00 209 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 شوقەکانی 

1047.6کواترۆ 500 88,000.00 84 مانگی دوو

6 1110.1 93,250.00 84 مانگی سێ

سەرچاوە: ئۆفیسی سەرەکی کۆمپانیای باخی شەقڵاوە/24ی نیسان 2021، ئۆفیسی سەرەکی عەقاراتی رابەر/8ی نیسان 2021

 MRF QUATTROپڕۆژەی
TOWERS  بە ژمارەی )207( 

لە 14/10/2009 مۆڵەتی 
لە دەستەی وەبەرهێنان 

وەرگرتووە، پڕۆژەكە 
لەالیەن كۆمپانیایRF  بە 

سەرمایەی 112 ملیۆن دۆالر 
جێبەجێكراوە. نرخی کڕین و 

فرۆشتن و بەکرێدان لەم 
پڕۆژەیەدا لە ماوەی چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵ و دوو 
ساڵی رابردوو تاڕادەیەک 
جێگیر بووە و نرخی یەک 

مەتر دووجا شوقە لە ساڵی 
2019 بە 1106 دۆالر، ساڵی 

2020 بە 1019 دۆالر و 
چارەکی یەکەمی ئەمساڵیش 

بە 1047 دۆالر مامەڵەی 
پێوەکراوە. لەڕووی کرێشەوە 

لە ماوەی چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵ بەراورد بە ساڵی 

2019 دابەزیوە و بەراورد بە 
ساڵی 2020 جێگیر بووە. 

زۆنی ئەی ناو بازنەی 100 مەتری )رێگای موسڵ – مەسیف( پڕۆژە و شوقەکان
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خشتەی ژمارە 26 نیشاندەری  گۆڕانکارییەکان لە کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە شوقەکانی وەیڤی ئەڤینۆ  لە زۆنی ئەی ناو 100 مەتری

زۆنی ئەی )رێگای موسڵ  -مەسیف( ناو 100 مەتری
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ 
خانوو

کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 شوقەکانی 
وەیڤی ئەڤینۆ

مانگی دوو

مانگی  سێ

مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

مانگی شەش

مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

مانگی نۆ

1,290.00

1,285.00 145,205.00 113 مانگی دە
چارەکی 
1,300.00چوارەم 100,100.00 77 مانگی یانزە

مانگی دوانزە

1,290.00

1,330.00

1,330.00 66,500.00 50 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 شوقەکانی 
وەیڤی ئەڤینۆ

1,300.00 140,400.00 108 مانگی دوو

1,410.00 70,500.00 50 مانگی  سێ

1,340.00

مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

1,340.00 67,000.00 50 مانگی شەش

1,080.00

1,080.00 81,000.00 75 مانگی حەوت
چارەکی 
1,080.00سێیەم 81,000.00 75 مانگی هەشت

1,018.52 110,000.00 108 مانگی نۆ

1,250.00

1,250.00 62,500.00 50 مانگی دە
چارەکی 
1,300.00چوارەم 109,200.00 84 مانگی یانزە

1,019.48 78,500.00 77 مانگی دوانزە

1,355.04

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 شوقەکانی 

965.5وەیڤی ئەڤینۆ 84,000.00 87 مانگی دوو

1744.6 160,500.00 92 مانگی سێ

سەرچاوە: ئۆفیسی سەرەکی عەقاراتی رابەر/8ی نیسان 2021

پڕۆژەی وەیڤی ئەڤینۆ 
پڕۆژەیەکی نوێی 

نیشتەجێبوونە لە زۆنی 
ئەی لە سەنتەری پارێزگای 

هەولێر، ئەم پڕۆژەیە ئێستا 
لە قۆناخی کۆتاییدایە و 

لە ساڵی 2020 و چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا 

فرۆشراوە، لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا بەراورد 

بە چارەکی کۆتایی 2020 
نرخی یەک مەتر دووجا شوقە 

لەم پڕۆژەیە بەڕێژەی ٪8.4 
بەرزبووەتەوە. لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا بە 
1355 دۆالر و ساڵی 2020 

بە 1290 دۆالر مامەڵەی 
پێوەکراوە.  
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خشتەی ژمارە 27 نیشاندەری  گۆڕانکارییەکان لە کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە شوقەکانی ڤیتاڵ  لە زۆنی ئەی ناو 100 مەتری

زۆنی ئەی )رێگای موسڵ - مەسیف( ناو 100 مەتری
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ 
شوقە

کڕین و 
فرۆشتن شوقە کرێ کڕین و 

فرۆشتن

5.1

4.5

757.58

775.76

4.8 818.18 800 135,000.00 165 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019

شوقەکانی 
ڤیتاڵ )ئارا( 
ئیم ئاڕ ئێف 

MRF

775.76 128,000.00 165 مانگی دوو

624.24 103,000.00 165 مانگی  سێ

5.4 787.88

806.06 133,000.00 165 مانگی چوار
چارەکی 
5.4دووەم 751.52 900 124,000.00 165 مانگی پێنج

787.88 130,000.00 165 مانگی شەش

5.1 739.39

5.1 745.45 850 123,000.00 165 مانگی حەوت
چارەکی 
709.09سێیەم 117,000.00 165 مانگی هەشت

739.39 122,000.00 165 مانگی نۆ

739.39

733.33 900 121,000.00 165 مانگی دە
چارەکی 
763.64چوارەم 126,000.00 165 مانگی یانزە

739.39 122,000.00 165 مانگی دوانزە

4.5

4.5

733.33

751.52

4.5 751.52 900 124,000.00 165 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020

شوقەکانی 
ڤیتاڵ )ئارا( 
ئیم ئاڕ ئیف 

MRF

727.27 120,000.00 165 مانگی دوو

800.00 132,000.00 165 مانگی  سێ

4.5 727.27

4.5 672.73 800 111,000.00 165 مانگی چوار
چارەکی 
727.27دووەم 120,000.00 165 مانگی پێنج

757.58 125,000.00 165 مانگی شەش

4.5 739.39

4.5 612.12 800 101,000.00 165 مانگی حەوت
چارەکی 
757.58سێیەم 125,000.00 165 مانگی هەشت

739.39 122,000.00 165 مانگی نۆ

5.1 618.18

757.58 125,000.00 165 مانگی دە
چارەکی 
5.1چوارەم 618.18 850 102,000.00 165 مانگی یانزە

606.06 100,000.00 165 مانگی دوانزە

4.5 648.48

4.4 648.48 800 107,000.00 165 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021

شوقەکانی 
ڤیتاڵ )ئارا( 
ئیم ئاڕ ئیف 

MRF

648.48 107,000.00 165 مانگی دوو

866.67 143,000.00 165 مانگی  سێ

سەرچاوە: ئۆفیسی سەرەکی باخی شەقڵاوە/24ی نیسان 2021

پڕۆژەی شاری MRFبە ژمارە 
)43( لە رۆژی 24/6/2012 

مۆڵەتی لە دەستەی 
وەبەرهێنان وەرگرتووە، 

پڕۆژەكە لەالیەن كۆمپانیای 
كرمانج بە سەرمایەی 60 

ملیۆن دۆالر لەسەر رووبەری 
5 دۆنم و 32 هەزار مەتر 
جێبەجێكراوە، پڕۆژەكە لە 

720 یەكەی نیشتەجێبوون 
لە جۆری شوقە پێكهاتووە. 

نرخی خانووبەرە لەم 
پڕۆژەیەدا نرخی یەک مەتر 

دووجای دابەزیوە لە ساڵی 
2019 بەراورد بە ساڵی 

2020 و چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵ، لە ساڵی 2019 

نرخی یەک مەتر دووجا شوقە 
بە 757.58 دۆالر بووە، لە 

ساڵی 2020 بە 733.33 
دۆالر و چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵیش بە 648.48 

دۆالر مامەڵەی پێوەکراوە. 
لەڕووی کرێشەوە لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵ بەراورد 
بە ساڵی 2019 دابەزیوە و 

بەراورد بە ساڵی 2020 جێگیر 
بووە، نرخی یەک مەتر دووجا 
شوقە بە 4.5 دۆالر بۆ هەر 
مەتر دووجایەک بەکرێدراوە. 



63

خشتەی ژمارە 27 نیشاندەری گۆڕانکارییەکان لە نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە پڕۆژەی ئیمپایەر لە زۆنی ئەی ناو 100 مەتری

زۆنی ئەی )رێگای موسڵ - مەسیف( ناو 100 مەتری
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ 
شوقە

کڕین و 
فرۆشتن شوقە کرێ کڕین و فرۆشتن

986.41

972.83

1,010.87 186,000.00 184 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 ئیمپایەر

811.43 142,000.00 175 مانگی دوو

972.83 179,000.00 184 مانگی  سێ

1,000.00

1,054.35 194,000.00 184 مانگی چوار
چارەکی 
857.14دووەم 150,000.00 175 مانگی پێنج

1,000.00 175,000.00 175 مانگی شەش

1,562.50

1,681.82 111,000.00 66 مانگی حەوت
چارەکی 
1,562.50سێیەم 75,000.00 48 مانگی هەشت

1,008.97 225,000.00 223 مانگی نۆ

927.84

927.84 180,000.00 194 مانگی دە
چارەکی 
1,277.23چوارەم 129,000.00 101 مانگی یانزە

919.28 205,000.00 223 مانگی دوانزە

978.88

1,043.48

2,463.05 1,000,000.00 406 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 ئیمپایەر

1,043.48 192,000.00 184 مانگی دوو

1,027.17 189,000.00 184 مانگی  سێ

914.29

960.00 168,000.00 175 مانگی چوار
چارەکی 
905.41دووەم 201,000.00 222 مانگی پێنج

914.29 160,000.00 175 مانگی شەش

1,108.25

1,681.25 538,000.00 320 مانگی حەوت
چارەکی 
1,056.70سێیەم 205,000.00 194 مانگی هەشت

1,108.25 215,000.00 194 مانگی نۆ

860.81

1,305.56 141,000.00 108 مانگی دە
چارەکی 
828.57چوارەم 145,000.00 175 مانگی یانزە

860.81 235,000.00 273 مانگی دوانزە

946.43

946.43 212,000.00 224 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 920.00ئیمپایەر 161,000.00 175 مانگی دوو

2,382.35 810,000.00 340 مانگی سێ

سەرچاوە: ئۆفیسی سەرەکی باخی شەقڵاوە/24ی نیسان 2021. ئۆفیسی سەرەکی عەقاراتی رابەر/8ی نیسان 2021

پڕۆژەی  ئیمپایەروۆڵد لە 
رۆژی 24/5/2007 مۆڵەتی 

لە دەستەی وەبەرهێنان 
وەرگرتووە، پڕۆژەكە لەالیەن 

پێشڕەو مەجید ئاغا  بە 
سەرمایەی 55 ملیۆن 

دۆالر لەسەر رووبەری 301 
دۆنم زەوی جێبەجێكراوە، 
پڕۆژەكە لە 1106 یەكەی 

نیشتەجێبوون لە جۆری 
خانوو و شوقە )300 خانوو، 

806 شوقە( پێكهاتووە. 
پڕۆژەی ئیمپایەر گرانترین 

نرخی شوقەی لەسەر 
ئاستی پارێزگاکانی هەرێمی 

کوردستان تۆمارکردووە، لەم 
پڕۆژەیەدا نرخی یەک مەتر 

دووجا شوقە لە ساڵی 2019 
بە 986.41 دۆالر، ساڵی 

2020 بە 978.88 دۆالر و 
چارەکی یەکەمی ئەمساڵیش 

بە 946.43 دۆالر بووە. 
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خشتەی ژمارە 28 نیشاندەری گۆڕانکارییەکان لە نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە پڕۆژەی ئیمپایەر )رۆیاڵ( لە زۆنی ئەی ناو 100 مەتری

زۆنی ئەی )رێگای موسڵ  -مەسیف( ناو 100 مەتری
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ 
شوقە

کڕین و 
فرۆشتن شوقە کرێ کڕین و 

فرۆشتن

3.67

4.19

921.28

951.30

4.09 1,045.45 900.00 230,000.00 220 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 ئیمپایەر 
رۆیاڵ (

مانگی دوو

4.29 857.14 750.00 150,000.00 175 مانگی  سێ

3.38 928.27

مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

3.38 928.27 800.00 220,000.00 237 مانگی شەش

3.83 914.29

3.38 800.00 237 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

4.29 914.29 750.00 160,000.00 175 مانگی نۆ

3.51 737.79

مانگی دە
چارەکی 
2.73چوارەم 572.73 750.00 157,500.00 275 مانگی یانزە

4.29 902.86 750.00 158,000.00 175 مانگی دوانزە

4.29

3.64

822.86

1,000.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 ئیمپایەر 
رۆیاڵ (

3.64 1,000.00 800.00 220,000.00 220 مانگی دوو

مانگی  سێ

4.29 784.29

مانگی چوار
چارەکی 
4.29دووەم 785.71 750.00 137,500.00 175 مانگی پێنج

4.29 782.86 750.00 137,000.00 175 مانگی شەش

4.29 800.00

مانگی حەوت
چارەکی 
4.29سێیەم 800.00 750.00 140,000.00 175 مانگی هەشت

مانگی نۆ

4.57 845.71

مانگی دە
چارەکی 
4.57چوارەم 845.71 800.00 148,000.00 175 مانگی یانزە

مانگی دوانزە

4.29 942.86

4.29 914.29 750.00 160,000.00 175 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 ئیمپایەر 

4.29رۆیاڵ ( 942.86 750.00 165,000.00 175 مانگی دوو

4.29 971.43 750.00 170,000.00 175 مانگی سێ

سەرچاوە: ئۆفیسی سەرەکی باخی شەقڵاوە/24ی نیسان 2021. ئۆفیسی سەرەکی عەقاراتی رابەر/8ی نیسان 2021

پڕۆژەی شوقەکانی ئیمپایەر 
رۆیاڵ بەشێکە لە پڕۆژەی 

ئیمپایەر و نرخی خانووبەرە 
لەم پڕۆژەیەدا بۆ هەر مەتر 

دووجایەک بەم شێوەیە بووە، 
لە ساڵی 2019 نرخی یەک 

مەتر دووجا شوقە بە 921.28 
دۆالر، ساڵی 2020 بە 822.86 

دۆالر و چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵیش بەرزبووەتەوە 
بۆ 942.86 دۆالر، واتە لە 

چارەکی یەکەمی ئەمساڵدا 
بەڕێژەی 14.6 بەرزبووەتەوە. 
لەڕووی کرێ، نرخی یەک مەتر 

دووجا شوقە لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵ و ساڵی 

2020 جێگیر بووە و بە 4.29 
دۆالر بەکرێدراوە، لەکاتێکدا 

لە ساڵی 2019 بە 3.67 
دۆالر هەر مەتر دووجایەکی 

بەکرێدراوە. 
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خشتەی ژمارە 29 نیشاندەری گۆڕانکارییەکان لە نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە پڕۆژەی ئیمپایەر )پیرڵ( لە زۆنی ئەی ناو 100 مەتری

زۆنی ئەی )رێگای موسڵ - مەسیف( ناو 100 مەتری
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

کرێ 
شوقە

کڕین و 
فرۆشتن شوقە کرێ کڕین و 

فرۆشتن

بۆ هەر مەترێک 
1400 ستادیۆ، 
هەروەها بۆ 
هەر مەترێک 
کۆمپانیا 1225

 

1,400.00

 

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2019 ئیمپایەر 
)پیرڵ (

مانگی دوو     

مانگی  سێ     

 1,187.88

مانگی چوار     
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

 1,187.88  196,000.00 165 مانگی شەش 

 1,400.00

مانگی حەوت     
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

 1,400.00  63,000.00 45 مانگی نۆ

 2,750.00

مانگی دە     
چارەکی 
2,750.00 چوارەم   132,000.00 48 مانگی یانزە

مانگی دوانزە     

 

1,400.00

 

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2020 ئیمپایەر 
)پیرڵ (

مانگی دوو     

مانگی  سێ     

 1,187.88

مانگی چوار     
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

 1,187.88  196,000.00 165 مانگی شەش 

 1,400.00

مانگی حەوت     
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

 1,400.00  63,000.00 45 مانگی نۆ

 2,750.00

مانگی دە     
چارەکی 
2,750.00 چوارەم   132,000.00 48 مانگی یانزە

مانگی دوانزە     

   1,208.33

 1,208.33  145,000.00 120 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 1,208.33 ئیمپایەر )پیرڵ(   145,000.00 120 مانگی دوو

 1,377.78  62,000.00 45 مانگی سێ

سەرچاوە: ئۆفیسی عەقاراتی رابەر/8ی نیسان 2021

پڕۆژەی شوقەکانی ئیمپایەر 
پیرڵ بەشێکە لە پڕۆژەی 

ئیمپایەر، ئەم پڕۆژەیە 
ئێستا بەنرخی کۆمپانیا 

دەفرۆشرێت کە نرخی یەک 
مەتر دووجا بە 1200 دۆالر 
و نرخی شوقەی ستادیۆ بە 

1400 دۆالرە. 
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خشتەی ژمارە 30 نیشاندەری گۆڕانکارییەکان لە نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە پڕۆژەی ئیمپایەر )دایمۆند( لە زۆنی ئەی ناو 100 مەتری

زۆنی ئەی )رێگای موسڵ  -مەسیف( ناو 100 مەتری
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

کرێ 
شوقە

کڕین و 
فرۆشتن شوقە کرێ کڕین و 

فرۆشتن

 

 

1,202.55

1,181.11

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2019 ئیمپایەر 
)دایموند (

 1,138.21  140,000.00 123 مانگی دوو

 1,224.00  153,000.00 125 مانگی  سێ

 1,160.00

 1,200.00  150,000.00 125 مانگی چوار
چارەکی 
1,120.00 دووەم  140,000.00 125 مانگی پێنج

مانگی شەش      

 1,275.51

 1,320.99  140,025.00 106 مانگی حەوت
چارەکی 
1,225.00 سێیەم  213,150.00 174 مانگی هەشت

 1,275.51  125,000.00 98 مانگی نۆ

 1,224.00

 1,224.00  153,000.00 125 مانگی دە
چارەکی 
225,000.00   چوارەم  125 مانگی یانزە

مانگی دوانزە     

 

 

1,176.54

1,238.23

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2020 ئیمپایەر 
)دایموند (

 1,238.23  130,014.00 105 مانگی دوو

   69,295.00 47 مانگی  سێ

 1,040.00

مانگی چوار     
چارەکی 
1,040.00 دووەم  182,000.00 175 مانگی پێنج

   115,938.00 91 مانگی شەش 

 1,114.85

 1,114.85  142,701.00 128 مانگی حەوت
چارەکی 
1,097.90 سێیەم  115,280.00 105 مانگی هەشت

 12,785.54  1,240,197.00 97 مانگی نۆ

 1,361.03

 1,111.11  150,000.00 135 مانگی دە
چارەکی 
1,361.03 چوارەم   141,547.00 104 مانگی یانزە

 1,618.34  71,207.00 44 مانگی دوانزە

   1,021.51

 1,021.51  190,000.00 186 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 ئیمپایەر 

738.56 )دایموند (  74,595.00 101 مانگی دوو

 1,531.25  73,500.00 48 مانگی سێ

سەرچاوە: ئۆفیسی عەقاراتی رابەر/8ی نیسان 2021

پڕۆژەی تاوەرەکانی ئیمپایەر 
دایمۆندیش بەشێکە لە 

پڕۆژەی ئیمپایەر و ئێستا لە 
قۆناخی جێبەجێکردندایە، 

نرخی خانووبەرە لەم 
پڕۆژەیەدا، یەک مەتر دووجا 

شوقە لە ساڵی 2019 
بە 1202 دۆالر و ساڵی 

2020 بە 1176.54 دۆالر و 
چارەکی یەکەمی ئەمساڵیش 

بە 1021 دۆالر مامەڵەی 
پێوەکراوە. 
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خشتەی ژمارە 31 نیشاندەری گۆڕانکارییەکان لە نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە شوقەکانی نازناز لە زۆنی ئەی ناو 100 مەتری

زۆنی ئەی )رێگای موسڵ  -مەسیف( ناو 100 مەتری
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

کرێ 
شوقە

کڕین و 
فرۆشتن شوقە کرێ کڕین و 

فرۆشتن

3.87 

4 

1,102.50

815.00

4 885.00 800 177,000.00 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 شوقەکانی 
ناز ناز

 745.00  149,000.00 200 مانگی دوو

مانگی  سێ     

4 1,155.00

4 775.00 800 155,000.00 200 مانگی چوار
چارەکی 
1,155.00 دووەم  231,000.00 200 مانگی پێنج

 1,255.00  251,000.00 200 مانگی شەش 

3.75 1,300.00

 3.75 1,300.00 700 260,000.00 200 مانگی حەوت
چارەکی 
1,455.00 سێیەم  291,000.00 200 مانگی هەشت

 965.00  193,000.00 200 مانگی نۆ

3.75 1,050.00

3.75 950.00 700 190,000.00 200 مانگی دە
چارەکی 
1,250.00 چوارەم   250,000.00 200 مانگی یانزە

 1,050.00  210,000.00 200 مانگی دوانزە

3.87 

4 

866.25

787.50

 4 775.00 800 155,000.00 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 شوقەکانی 
ناز ناز

 800.00  160,000.00 200 مانگی دوو

مانگی  سێ     

3.75 800.00

3.75 800.00 750 160,000.00 200 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

مانگی شەش      

3.75 932.50

3.75 1,040.00 750 208,000.00 200 مانگی حەوت
چارەکی 
825.00 سێیەم  165,000.00 200 مانگی هەشت

مانگی نۆ     

 4 1,170.00

4 1,250.00 800 250,000.00 200 مانگی دە
چارەکی 
1,170.00 چوارەم   234,000.00 200 مانگی یانزە

 850.00  170,000.00 200 مانگی دوانزە

 4  900.00

4 900.00 800 180,000.00 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 شوقەکانی 

1,200.00 ناز ناز  480,000.00 400 مانگی دوو

 865.00  173,000.00 200 مانگی سێ

سەرچاوە: ئۆفیسی سەرەکی باخی شەقڵاوە/24ی نیسان 2021

نرخی خانووبەرە لە پڕۆژەی 
شوقەکانی نازناز، نرخی 

یەک مەتر دووجا شوقە لە 
ساڵی 2019 بە 1102 دۆالر، 

ساڵی 2020 بە 866.25 
دۆالر و چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵیش بە 900 دۆالر 
مامەڵەی پێوەکراوە. لەڕووی 

کرێشەوە تاڕادەیەک نرخی 
یەک مەتر دووجا جێگیر 
بووە، نرخی یەک مەتر 

دووجا شوقە بۆ کرێ لە 
ساڵی 2019 و 2020 بە 

3.87 دۆالر بووە، بەڵام لە 
چارەکی یەکەمی ئەمساڵدا 
بەرزبووەتەوە بۆ 4 دۆالر. 
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خشتەی ژمارە 32 نیشاندەری گۆڕانکارییەکان لە نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە شوقەکانی پارک ڤیو لە زۆنی ئەی ناو 100 مەتری

زۆنی ئەی )رێگای موسڵ  -مەسیف( ناو 100 مەتری
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ 
خانوو

کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

4.3 1,172.13

1,036.59

971.54 239,000.00 246 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 پارک ڤیو

1,036.59 255,000.00 246 مانگی دوو

1,178.86 290,000.00 246 مانگی  سێ

4.3 1,234.97

1,275.17 190,000.00 149 مانگی چوار
چارەکی 
4.3دووەم 1,147.54 800 210,000.00 183 مانگی پێنج

1,234.97 226,000.00 183 مانگی شەش

4.3 1,174.86

4.3 1,174.86 800 215,000.00 183 مانگی حەوت
چارەکی 
1,338.71سێیەم 415,000.00 310 مانگی هەشت

1,111.11 150,000.00 135 مانگی نۆ

4 1,169.40

1,056.91 260,000.00 246 مانگی دە
چارەکی 
1,219.51چوارەم 300,000.00 246 مانگی یانزە

4 1,169.40 750 214,000.00 183 مانگی دوانزە

4.15 1,134.99

1,322.58

1,081.30 266,000.00 246 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 پارک ڤیو

1,348.15 182,000.00 135 مانگی دوو

1,322.58 410,000.00 310 مانگی  سێ

1,056.91

1,333.33 244,000.00 183 مانگی چوار
چارەکی 
1,056.91دووەم 260,000.00 246 مانگی پێنج

1,016.26 250,000.00 246 مانگی شەش

4.3 1,129.03

1,129.03 350,000.00 310 مانگی حەوت
چارەکی 
4.3سێیەم 1,092.90 800 200,000.00 183 مانگی هەشت

1,193.55 370,000.00 310 مانگی نۆ

4 1,140.94

1,016.26 250,000.00 246 مانگی دە
چارەکی 
4چوارەم 1,140.94 750 170,000.00 149 مانگی یانزە

2,047.95 299,000.00 146 مانگی دوانزە

4 1,150.41

1,024.39 252,000.00 246 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 4پارک ڤیو 1,316.13 800 408,000.00 310 مانگی دوو

1,150.41 283,000.00 246 مانگی سێ

سەرچاوە: ئۆفیسی سەرەکی باخی شەقڵاوە/24ی نیسان 2021 و نووسینگەی باخی شەقڵاوە نازناز/17ی نیسان 2021

نرخی خانووبەرە لە پڕۆژەی 
شوقەکانی پارک ڤیو، هەر 
یەک مەتر دووجا شوقە لە 
ساڵی 2019 بە 1172.13 
دۆالر، لە ساڵی 2020 بە 
1134.9 دۆالر و چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵیش بە 

1150 دۆالر مامەڵەی 
پێوەکراوە. لەڕووی 

کرێشەوە نرخی یەک مەتر 
دووجا شوقە لەم پڕۆژەیەدا 

لە ساڵی 2019 بە 4.3 
دۆالر، ساڵی 2020 بە 4.15 

دۆالر و چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵیش بە 4 دۆالر 

بەکرێدراوە. 



69

خشتەی ژمارە 33 نیشاندەری گۆڕانکارییەکان لە نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە شوقەکانی رۆیا تاوەر لە زۆنی ئەی ناو 100 مەتری

زۆنی ئەی )رێگای موسڵ  -مەسیف( ناو 100 مەتری
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ 
خانوو

کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

3.96

3.50

874.63

817.50

4.12 870.59 700.00 148,000.00 170 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 رۆیا تاوەر

2.73 672.73 600.00 148,000.00 220 مانگی دوو

3.50 817.50 700.00 163,500.00 200 مانگی  سێ

911.76

975.00 156,000.00 160 مانگی چوار
چارەکی 
911.76دووەم 155,000.00 170 مانگی پێنج

785.00 157,000.00 200 مانگی شەش

837.50

681.82 150,000.00 220 مانگی حەوت
چارەکی 
837.50سێیەم 167,500.00 200 مانگی هەشت

852.27 187,500.00 220 مانگی نۆ

3.96 1,237.50

4.38 1,300.00 350.00 104,000.00 80 مانگی دە
چارەکی 
1,237.50چوارەم 99,000.00 80 مانگی یانزە

3.55 772.73 780.00 170,000.00 220 مانگی دوانزە

4.00

4.00

798.75

837.50

5.33 893.33 800.00 134,000.00 150 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 رۆیا تاوەر

3.81 626.19 800.00 131,500.00 210 مانگی دوو

4.00 837.50 800.00 167,500.00 200 مانگی  سێ

4.00 760.00

3.75 720.00 750.00 144,000.00 200 مانگی چوار
چارەکی 
4.00دووەم 835.00 800.00 167,000.00 200 مانگی پێنج

4.00 760.00 800.00 152,000.00 200 مانگی شەش

4.00 625.00

0.00 625.00 137,500.00 220 مانگی حەوت
چارەکی 
7.06سێیەم 1,176.47 600.00 100,000.00 85 مانگی هەشت

4.00 600.00 800.00 120,000.00 200 مانگی نۆ

3.57 862.50

3.64 872.73 800.00 192,000.00 220 مانگی دە
چارەکی 
3.50چوارەم 862.50 700.00 172,500.00 200 مانگی یانزە

712.50 142,500.00 200 مانگی دوانزە

3.89 1,088.89

3.89 1,088.89 350.00 98,000.00 90 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 3.53رۆیا تاوەر 1,117.65 600.00 190,000.00 170 مانگی دوو

4.00 931.00 800.00 186,200.00 200 مانگی سێ

سەرچاوە: ئۆفیسی سەرەکی باخی شەقڵاوە/24ی نیسان 2021، ئۆفیسی عەقاراتی رابەر/8ی نیسان 2021

پڕۆژەی شوقەکانی رۆیا 
تاوەر لە زۆنی ئەی لە ماوەی 

چارەکی یەکەمی ئەمساڵدا 
بەڕێژەی 24.4٪ بەراورد بە 

ساڵی 2019 بەرزبووەتەوە، 
لە ساڵی 2019 نرخی یەک 

مەتر دووجا شوقە بە 
874.63 دۆالر، لە ساڵی 

2020 بە 798.75 دۆالر و 
چارەکی یەکەمی ئەمساڵیش 

بە 1088 دۆالر مامەڵەی 
پێوەکراوە. لەڕووی کرێ، 

نرخی یەک مەتر دووجا 
شوقە لە ساڵی 2019 بە 

3.96 دۆالر، ساڵی 2020 بە 
4 دۆالر و چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵیش بە 3.89 دۆالر 

بەکرێدراوە. 
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خشتەی ژمارە 34 نیشاندەری گۆڕانکارییەکان لە نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە شوقەکانی بۆلیڤارد لە زۆنی ئەی ناو 100 مەتری

زۆنی ئەی )رێگای موسڵ  -مەسیف( ناو 100 مەتری
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

کرێ 
خانوو

کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

لە ساڵی 2019 
نەفرۆشراوە، لە 
ساڵی 2020وە 
دەستکراوە بە 

فرۆشت

 

 

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2019 بۆلیڤارد

مانگی دوو     

مانگی  سێ     

  

مانگی چوار     
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

مانگی شەش      

  

مانگی حەوت     
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

مانگی نۆ     

  

مانگی دە     
چارەکی 
مانگی یانزە     چوارەم 

مانگی دوانزە     

نرخی 1+1 
و ستۆدیۆ 
بە 1185، 

هەروەها نرخی 
 ،3+1 ،4+1
و 1+2 بە 

1135 دۆالرە 
لە کۆمپانیا 
دەفرۆشێت

 

 

 

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2020 بۆلیڤارد

مانگی دوو     

مانگی  سێ     

 

مانگی چوار     
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

مانگی شەش      

  

مانگی حەوت     
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

مانگی نۆ     

  

مانگی دە     
چارەکی 
مانگی یانزە     چوارەم 

مانگی دوانزە     

   1,133.72

 1,133.10  338,798.00 299 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 1,133.73 بۆلیڤارد  191,600.00 169 مانگی دوو

 1,133.72  191,599.00 169 مانگی سێ

سەرچاوە: ئۆفیسی سەرەکی کۆمپانیای باخی شەقڵاوە/24ی نیسان 2021

 THE BOULEVARD  پڕۆژەی
لە رۆژی 94/2/2019 مۆڵەتی 

لە دەستەی وەبەرهێنان 
وەرگرتووە، پڕۆژەكە لەالیەن 

كۆمپانیای فۆرد برێدج بە 
سەرمایەی 70 ملیۆن دۆالر 

جێبەجێكراوە و لە 622 
یەكەی نیشتەجێبوون لە 
جۆری شوقە پێكهاتووە. 

ئەم پڕۆژەیە لە ساڵی 2020 
دەستکراوە بەفرۆشتنی بە 

نرخی کۆمپانیا، نرخی یەک 
مەتر دووجا شوقە لەم 

پڕۆژەیە بەم شێوەیە بووە: 
نرخی 1+1 و ستۆدیۆ بە 

1185، هەروەها نرخی 4+1، 
1+3، و 1+2 بە 1135 دۆالرە 

و کۆمپانیا دەیفرۆشێت.
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خشتەی ژمارە 35 نیشاندەری گۆڕانکارییەکان لە نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە شوقەکانی رامی تاوەر لە زۆنی ئەی ناو 100 مەتری

زۆنی ئەی )رێگای موسڵ - مەسیف( ناو 100 مەتری
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

کرێ 
خانوو

کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

 

پڕۆژەی رامی  
تاوەر ، سەرەتا 

بۆ شوقە 
بچووک 1م بە 
1275 دۆالر 

بوو، هەروەها 
بۆ شوقەی 
گەورە هەر 

مەترێک 1225، 
بەڵام دوای 
هاتنی پەتای 
کۆرۆنا 200 
دۆالر نرخی 
شوقەکان 
کەمکرایەوە\

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2019 رامی تاوەر

مانگی دوو     

مانگی  سێ     

  

مانگی چوار     
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

مانگی شەش      

  

مانگی حەوت     
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

مانگی نۆ     

  

مانگی دە     
چارەکی 
مانگی یانزە     چوارەم 

مانگی دوانزە     

 

 

 

 

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2020 رامی تاوەر

مانگی دوو     

مانگی  سێ     

  

مانگی چوار     
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

مانگی شەش      

  

مانگی حەوت     
چارەکی 
190,000.00   سێیەم 76.00 مانگی هەشت

مانگی نۆ     

  

مانگی دە     
چارەکی 
مانگی یانزە     چوارەم 

مانگی دوانزە     

    

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم 2021 مانگی دوو     رامی تاوەر

مانگی  سێ     

سەرچاوە: ئۆفیسی سەرەکی باخی شەقڵاوە/24ی نیسان 2021

گۆڕانکاری لە نرخەکانی 
پڕۆژەی رامی تاوەر 

بەهۆی پەتای کۆرۆناوە 
روویداوە، بۆ هەر مەتر 
دووجایەک نرخی شوقە 

200 دۆالر دابەزیوە، 
ئەم پڕۆژەیە بە نرخی 

کۆمپانیا دەفرۆشرێت 
و نرخی  پڕۆژەی رامی 

تاوەر، سەرەتا بۆ 
شوقەی بچووک یەک 
مەتر دووجا بە 1275 

دۆالر بوو، هەروەها بۆ 
شوقەی گەورە هەر 
مەترێک 1225 دۆالر 

بووە. 
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  زۆنی ئەی ناو بازنەی 120 مەتری 

)رێگای موسڵ – مەسیف(  گەڕەک و پڕۆژەی نیشتەجێبوون و شوقە

نــاو بازنــەی شــەقامی 120 لــە زۆنــی ئــەی )رێــگای موســڵ – مەســیف( کەمتریــن گــەڕەک و پــڕۆژەی لــەم زۆنــەدا بەرکەوتــووە، نرخــی یــەک 
ــر  ــر دووجــا بــۆ خانــوو لــە گەڕەکەکانــی ئــەم بەشــە لــە ســاڵی 2019 دا 847.5 دۆالر بــووە، هەروەهــا بــۆ کرێــش نرخــی یــەک مەت مەت
دووجــا 2.65 دۆالر بــووە. لــە ســاڵی 2020دا نرخــی یــەک مەتــر دووجــا و خانــووش بەرزبووەتــەوە، بەشــێوەیەک نرخــی یــەک مەتــر دووجــا 
خانــوو بووەتــە 867.5 دۆالر و نرخــی یــەک مەتــر دووجــا بــۆ کرێــش بووەتــە 2.90 دۆالر. ئەگــەر چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵ  بــۆ نرخــی 
خانــوو بــەراورد بکەیــن بــە ســاڵی 2019 و 2020 ئــەوا بەهــای یــەک مەتــر دووجــا بەرزبووەتــەوە و بــووە بــە 875 دۆالر، بــەڵام نرخــی کــرێ 

دابەزیــوە بــۆ 2.48 دۆالر بــۆ هــەر مەتــر دووجایــەک.  

ــە ســاڵی 2020  ــێ درووســتدەکرێت و ل ــڕۆژەی شــوقەی ل ــن ســێ پ ــە نوێتری ــەم زۆن ــی نیشــتەجێبوون و شــوقەوە، ئ ــەڕووی پڕۆژەکان ل
دەســتکراوە بــە فرۆشــتنیان، نرخــی یــەک مەتــر دووجــا شــوقە بەپێــی پــڕۆژەکان گۆڕانــکاری بەســەردا هاتــووە، بــۆ نموونــە ئەگــەر چارەکــی 
یەکەمــی 2020 بــەراورد بکەیــن بــە چارەکــی یەکەمــی 2021 ، ئــەوا نرخــی یــەک مەتــر دووجــا شــوقە لــە هەریەکــە لــە پڕۆژەکانــی مینــی 

ســالڤا و الیــف تــاوەر دابەزیــوە، بــەڵام لــە پــڕۆژەی شــوقەکانی الالڤ ســتی ڤیــو بەرزبووەتــەوە.  

نرخــی خانووبــەرە لــە گەڕەکــی 32ی پــارک تاڕادەیــەک جێگیــر بــووە، لــە چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵ و ســاڵی رابــردوودا نرخــی یــەک مەتــر 
دووجــا خانــوو بــە هــەزار دۆالر بــووە، لــە ســاڵی 2019دا بــە 942.5 دۆالر مامەڵــەی پێوەکــراوە، واتــە لــە چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵ و 
ســاڵی 2020 بەڕێــژەی 6٪ بەرزبووەتــەوە، لــەڕووی کرێشــەوە نرخــی یــەک مەتــر دووجــا خانــوو لــە ســاڵی 2019 بــە 2.65 دۆالر، ســاڵی 

2020 بــە 2.90 دۆالر و چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵیش بــە 2.49 دۆالر بەکــرێدراوە. 
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خشتەی ژمارە 36 نیشاندەری گۆڕانکارییەکان لە نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی 32ی پارک لە زۆنی ئەی ناو 120 مەتری

زۆنی ئەی )رێگای موسڵ  -مەسیف( ناو 120 مەتری
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر دووجا )کڕین و 

فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پڕۆژەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان  تێکڕای نرخ لە یەک ساڵدا تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان 
کرێ 
شوقە

کڕین و 
فرۆشتن شوقە کرێ کڕین و 

فرۆشتن

2.65

2.90

942.50

925.00

2.90 900.00 580.00 180,000.00 200 مانگی یەک

چارەکی یەکەم

2019 گەڕەکی 32ی پارک 

2.90 950.00 580.00 190,000.00 200 مانگی دوو

مانگی  سێ     

2.40 920.00

2.40 920.00 600.00 230,000.00 250 مانگی چوار

مانگی پێنج     چارەکی دووەم

مانگی شەش      

2.95 975.00

مانگی حەوت     

2.90چارەکی سێیەم 950.00 580.00 190,000.00 200 مانگی هەشت

3.00 1,000.00 600.00 200,000.00 200 مانگی نۆ

2.40 960.00

مانگی دە     

2.40چارەکی چوارەم  960.00 600.00 240,000.00 250 مانگی یانزە

مانگی دوانزە     

2.90

2.90

1,000.00

1,050.00

2.90 1,000.0 580.00 200,000.00 200 مانگی یەک

چارەکی یەکەم

2020 گەڕەکی 32ی پارک 

2.90 1,100.0 580.00 220,000.00 200 مانگی دوو

مانگی  سێ     

  

مانگی چوار     

مانگی پێنج     چارەکی دووەم

مانگی شەش      

2.90 950.00

مانگی حەوت     

مانگی هەشت     چارەکی سێیەم

2.90 950.0 580.00 190,000.00 200 مانگی نۆ

3.00 1,000.00

2.92 1,000 583.33 200,000.00 200 مانگی دە

3.00چارەکی چوارەم  960.0 750.00 240,000.00 250 مانگی یانزە

3.00 1,040 750.00 260,000.00 250 مانگی دوانزە

 2.48  1,000.00

2.76 1,000.00 551.72 200,000.00 200 مانگی یەک

چارەکی یەکەم 2021 مانگی دوو     گەڕەکی 32ی پارک

2.20 1,000.00 550.00 250,000.00 250 مانگی سێ

سەرچاوە: ئۆفیسی سەرەکی باخی شەقڵاوە/24ی نیسان 2021



74

خشتەی ژمارە 37 نیشاندەری گۆڕانکارییەکان لە نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی سەربەستی لە زۆنی ئەی ناو 120 مەتری

زۆنی ئەی )رێگای موسڵ - مەسیف( ناو 120 مەتری
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ 
شوقە

کڕین و 
فرۆشتن شوقە کرێ کڕین و 

فرۆشتن

752.50

775.00

775.00 155,000.00 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی  
)سەربەستی(

575.00 115,000.00 200 مانگی دوو

925.00 185,000.00 200 مانگی  سێ

730.00

765.00 153,000.00 200 مانگی چوار
چارەکی 
567.27دووەم 156,000.00 275 مانگی پێنج

730.00 146,000.00 200 مانگی شەش

628.00

570.00 114,000.00 200 مانگی حەوت
چارەکی 
700.00سێیەم 175,000.00 250 مانگی هەشت

628.00 157,000.00 250 مانگی نۆ

1,012.00

1,184.87 282,000.00 238 مانگی دە
چارەکی 
1,012.00چوارەم 253,000.00 250 مانگی یانزە

728.00 182,000.00 250 مانگی دوانزە

735.00

585.00

585.00 117,000.00 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی  
)سەربەستی(

508.00 127,000.00 250 مانگی دوو

720.00 180,000.00 250 مانگی  سێ

715.00

420.00 105,000.00 250 مانگی چوار
چارەکی 
715.00دووەم 143,000.00 200 مانگی پێنج

725.00 145,000.00 200 مانگی شەش

875.00

875.00 175,000.00 200 مانگی حەوت
چارەکی 
660.00سێیەم 132,000.00 200 مانگی هەشت

1,395.00 279,000.00 200 مانگی نۆ

755.00

1,160.00 232,000.00 200 مانگی دە
چارەکی 
755.00چوارەم 151,000.00 200 مانگی یانزە

548.00 137,000.00 250 مانگی دوانزە

750.00

880.00 220,000.00 250 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 گەڕەکی  

700.00)سەربەستی( 140,000.00 200 مانگی دوو

750.00 150,000.00 200 مانگی سێ

سەرچاوە: ئۆفیسی سەرەکی باخی شەقڵاوە/24ی نیسان 2021

نرخی خانووبەرە لە گەڕەکی 
سەربەستی لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا بەراورد بە 
ساڵی 2020 بەرزبووەتەوە، 

بەڵام لەچاو ساڵی 2019 
تاڕادەیەک جێگیر بووە، نرخی 
یەک مەتر دووجا خانوو لەم 
گەڕەکەدا و لە ساڵی 2019 
بە 752 دۆالر و ساڵی 2020 

بە 735 دۆالر و چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵیش بە 750 

دۆالر بووە. 
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خشتەی ژمارە 38 نیشاندەری گۆڕانکارییەکان لە نرخی کڕین و فرۆشتن لە شوقەکانی مینی سالڤا  لە زۆنی ئەی، ناو 120 مەتری

زۆنی ئەی )رێگای موسڵ - مەسیف( ناو 120 مەتری
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ 
شوقە

کڕین و 
فرۆشتن شوقە کرێ کڕین و 

فرۆشتن

نەفرۆشراوە و 
بە نرخی کۆمپانیا 

دەفرۆشرێت

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 شوقەکانی 
مینی سالڤا

مانگی دوو

مانگی  سێ

مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

مانگی شەش

مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

مانگی نۆ

مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزەچوارەم

مانگی دوانزە

759.63

976.02

739.13 85,000.00 115 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 شوقەکانی 
مینی سالڤا

مانگی دوو

1,212.90 188,000.00 155 مانگی  سێ

776.12

776.12 52,000.00 67 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

مانگی شەش

709.68

مانگی حەوت
چارەکی 
709.68سێیەم 110,000.00 155 مانگی هەشت

مانگی نۆ

743.13

مانگی دە
چارەکی 
740.00چوارەم 85,100.00 115 مانگی یانزە

746.27 50,000.00 67 مانگی دوانزە

739.13

739.13 85,000.00 115 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 شوقەکانی 

776.12مینی سالڤا 52,000.00 67 مانگی دوو

712.90 110,500.00 155 مانگی سێ

سەرچاوە: ئۆفیسی سەرەکی عەقاراتی رابەر/8ی نیسان 2021

پڕۆژەی مینی سالڤا لە 
ساڵی 2019 مۆڵەتی لە 

دەستەی وەبەرهێنان 
وەرگرتووە، پڕۆژەكە 

لەالیەن كۆمپانیای سالڤا 
بە سەرمایەی 21 ملیۆن 
دۆالر جێبەجێكراوە و لە 

594 یەكەی نیشتەجێبوون 
لە جۆری شوقە پێكهاتووە. 

ئەم پڕۆژەیە لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا نرخی 

یەک مەتر دووجا شوقەی 
بە 739.13 دۆالر بووە، لە 
ساڵی 2020دا بە 759.63 

دۆالر مامەڵەی پێوەکراوە. 
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خشتەی ژمارە 38 نیشاندەری گۆڕانکارییەکان لە نرخی کڕین و فرۆشتن  لە شوقەکانی الالڤ ستی ڤیو  لە زۆنی ئەی ناو 120 مەتری

زۆنی ئەی )رێگای موسڵ - مەسیف( ناو 120 مەتری
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ 
شوقە

کڕین و 
فرۆشتن شوقە کرێ کڕین و 

فرۆشتن

نەفرۆشراوە و 
بە نرخی کۆمپانیا 

دەفرۆشرێت

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 الالڤ سیتی 
ڤیو

مانگی دوو

مانگی  سێ

مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

مانگی شەش

مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

مانگی نۆ

مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزەچوارەم

مانگی دوانزە

697.95

961.54

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 الالڤ سیتی 
ڤیو

961.54 100,000.00 104 مانگی دوو

مانگی  سێ

689.66

689.66 100,000.00 145 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

مانگی شەش

706.25

مانگی حەوت
چارەکی 
690.00سێیەم 71,760.00 104 مانگی هەشت

722.50 97,538.00 135 مانگی نۆ

660.00

630.00 124,740.00 198 مانگی دە
چارەکی 
660.00چوارەم 95,700.00 145 مانگی یانزە

670.00 111,890.00 167 مانگی دوانزە

700.00

700.00 72,800.00 104 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 الالڤ سیتی 

700.00ڤیو 94,500.00 135 مانگی دوو

428.00 53,500.00 125 مانگی سێ

سەرچاوە: ئۆفیسی سەرەکی عەقاراتی رابەر/8ی نیسان 2021

پڕۆژەیcity view  لە 
رۆژی 2020/3/3 مۆڵەتی 
لە دەستەی وەبەرهێنان 

وەرگرتووە، پڕۆژەكە لەالیەن 
كۆمپانیای ROKSAN بە 

سەرمایەی 46 ملیۆن و 398 
هەزار دۆالر جێبەجێكراوە و 
لە 600 شوقە پێكهاتووە. 

ئەم پڕۆژەیە ئێستا لە قۆناخی 
جێبەجێکردندایە، نرخی یەک 

مەتر دووجا شوقەی لە ساڵی 
2019 و چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵ بە 700 دۆالر بووە. 
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خشتەی ژمارە 39 نیشاندەری گۆڕانکارییەکانی نرخ  لە شوقەکانی الیف تاوەر لە زۆنی ئەی ناو 120 مەتری

زۆنی ئەی )رێگای موسڵ - مەسیف( ناو 120 مەتری
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ 
شوقە

کڕین و 
فرۆشتن شوقە کرێ کڕین و 

فرۆشتن

نەفرۆشراوە و 
بە نرخی کۆمپانیا 

دەفرۆشرێت

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 الیف تاوەر

مانگی دوو

مانگی  سێ

مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

مانگی شەش

مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

مانگی نۆ

مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزەچوارەم

مانگی دوانزە

862.60

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 الیف تاوەر

مانگی دوو

مانگی  سێ

مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

مانگی شەش

مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

مانگی نۆ

862.60

868.06 62,500.00 72 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزەچوارەم

857.14 90,000.00 105 مانگی دوانزە

769.23

769.23 80,000.00 104 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 مانگی دووالیف تاوەر

100,000.00 145 مانگی سێ

سەرچاوە: ئۆفیسی سەرەکی عەقاراتی رابەر/8ی نیسان 2021

پڕۆژەی الیف تاوەریش 
ئێستا لە قۆناخی 

جێبەجێکردندایە و نرخی 
خانووبەرە لەم پڕۆژەیە لە 
چارەکی یەکەمی ئەمساڵ 

بەراورد بە ساڵی 2019 
دابەزیوە، لە ساڵی 2019 

نرخی یەک مەتر دووجا 
شوقە 862 دۆالر و چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵیش بە 
769 دۆالر بووە. 
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خشتەی ژمارە 40 نیشاندەری گۆڕانکارییەکان لە نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە شوقەکانی فۆر تاوەرز لە زۆنی ئەی، دەرەوەی 100 مەتری

زۆنی ئەی )رێگای موسڵ - مەسیف( دەرەوەی 100 مەتری
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا شوقە
رووبەر بە مەتر 

دووجا خانوو مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 
تێکڕای نرخ لە پڕۆژەکان

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان کرێ خانوو کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و فرۆشتن

2.87

2.87

492.61

492.61

2.87 492.61 583.33 100,000.00 203 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 فۆر تاوەرز 4 
tawer

مانگی دوو

مانگی  سێ

2.82 466.10

2.82 466.10 666.67 110,000.00 236 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

مانگی شەش

2.87 492.61

مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

2.87 492.61 583.33 100,000.00 203 مانگی نۆ

3.25 600.00

3.25 600.00 660.00 121,800.00 203 مانگی دە
چارەکی 
3.28چوارەم 738.92 666.67 150,000.00 203 مانگی یانزە

2.46 500.00 580.00 118,000.00 236 مانگی دوانزە

3.49

3.89

607.14

541.99

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 فۆر تاوەرز 4 
tawer

4.08 517.48 583.33 74,000.00 143 مانگی دوو

3.69 566.50 750.00 115,000.00 203 مانگی  سێ

2.75 647.77

مانگی چوار
چارەکی 
2.75دووەم 647.77 680.00 160,000.00 247 مانگی پێنج

مانگی شەش

3.52 598.52

3.69 615.76 750.00 125,000.00 203 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

3.35 581.28 680.00 118,000.00 203 مانگی نۆ

3.45 615.76

3.45 615.76 700.00 125,000.00 203 مانگی دە

چارەکی 
چوارەم

3.69 529.56 750.00 107,500.00 203 مانگی یانزە

625.00 650.00 147,500.00 236 مانگی دوانزە

3.28 699.15

3.28 554.19 666.67 112,500.00 203 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 فۆر تاوەرز 4 

tawer2.75 699.15 650.00 165,000.00 236 مانگی دوو

5.33 840.00 650.00 102,480.00 122 مانگی سێ

سەرچاوە: ئۆفیسی سەرەکی عەقاراتی رابەر/8ی نیسان 2021

پڕۆژەی فۆر تاوەرز لە 
22/1/2012 مۆڵەتی لە 

دەستەی وەبەرهێنان 
وەرگرتووە، پڕۆژەكە لەالیەن 

كۆمپانیای ئاشوور بان بە 
سەرمایەی 60 ملیۆن دۆالر 

لەسەر رووبەری 3 دۆنم و 
99 هەزار مەتر جێبەجێكراوە 
و لە 352 شوقە پێكهاتووە. 

نرخی خانووبەرە لەم پڕۆژەیەدا 
روو لە بەرزبوونەوە بووە، 

یەک مەتر دووجا شوقە لە 
ساڵی 2019 بە 492.61 دۆالر 

فرۆشراوە، لە ساڵی 2020 
بەرزبووەتەوە بۆ 607.14 
دۆالر و چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵیش بەرزبووەتەوە 
بۆ 699.15 دۆالر، واتە لە 

چارەکی یەکەمی ئەمساڵدا 
بەراورد بە ساڵی 2019 

بەڕێژەی 25.6٪ بەرزبووەتەوە، 
لەڕووی کرێشەوە لە ساڵی 

2020 نرخی یەک مەتر دووجا 
شوقە بەرزترینی تۆمارکردووە 

کە هەر مەتر دووجایەک بە 
3.49 دۆالر بەکرێدراوە. 
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زۆنی ئەی دەرەوەی بازنەی 120 مەتری )رێگای موسڵ – مەسیف(  گەڕەک و  پڕۆژەکان 

ــوون،  ــە کەوت ــەم زۆن ــەر ئ ــر ب ــاری هەولێ ــە ش ــری ل ــەقامی 120 مەت ــە دەرەوەی ش ــوقە ل ــەرە و ش ــی خانووب ــن پڕۆژەکان زۆرتری
بەشــێوەیەک بەهــۆی تەواوبوونــی شــەقامەکەوە، لــە مــاوەی ســاڵانی رابــردوودا بــەردەوام پــڕۆژەی نیشــتەجێبوونی نوێــی 
ــر دووجــا لەنێــو  لێدەکرێتــەوە. بەپێــی داتاکانــی ئــەو پرۆژانــەی لــەم راپۆرتــەدا کۆکراونەتــەوە، لــە ســاڵی 2019دا نرخــی یــەک مەت
پڕۆژەکانــدا بــۆ خانــوو 453.75 دۆالر بــووە، بــەڵام لــە ســاڵی 2020دا بەرزبووەتــەوە بــۆ 495.45 دۆالر، هەروەهــا لــە ســاڵی 2019 
ــۆ 1.46 دۆالر. بەگشــتیش  ــەوە ب ــە ســاڵی 2020 بەرزبووەت ــەڵام ل ــووە، ب ــۆ کــرێ 1.29 دۆالر ب ــوو ب ــا خان ــر دووج ــەک مەت نرخــی ی
ئەگــەر چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵ بــەراورد بکەیــن بــە دوو ســاڵی رابــردوو، ئــەوا بەهــای یــەک مەتــر دووجــا خانــوو گەیشــتووەتە 
525 دۆالر کــە بەڕێــژەی %15.7 لەچــاو ســاڵی 2019 زیادیکــردووە و بەڕێــژەی %5.96 لەچــاو ســاڵی 2020 بەرزبووەتــەوە. بــەڵام 
نرخــی کــرێ بــەراورد بــە ســاڵی 2020 دابەزیــوە و بــەراورد بــە 2019 زیــادی کــردووە کــە لــە چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵدا نرخــی یــەک 

مەتــر دووجــا خانــوو بــۆ کــرێ 1.38 دۆالر بــووە. 

لــە پڕۆژەکانیــش بــۆ شــوقە، لــە ســاڵی 2019دا یــەک مەتــر دووجــا شــوقە بــە 695 دۆالر مامەڵــەی پێوەکــراوە و لــە ســاڵی 2020دا 
نرخــی یــەک مەتــر دووجــا بــە 690 دۆالر بــووە، واتــە بەڕێــژەی %0.72 دابەزیــوە. لــە چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵدا نرخــی یــەک مەتــر 

دووجــا شــوقە بووەتــە 680 دۆالر، واتــە لەچــاو ســاڵی 2019 بەڕێــژەی %2.21 و بــەراورد بــە 2020 بەڕێــژەی %1.47 دابەزیــوە. 
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خشتەی ژمارە 41 نیشاندەری گۆڕانکارییەکانی نرخ  لە پڕۆژەی شیاو ستی  لە زۆنی ئەی، دەرەوەی  120 مەتری

زۆنی ئەی )رێگای موسڵ - مەسیف( دەرەوەی 120 مەتری
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پڕۆژەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ 
شوقە

کڕین و 
فرۆشتن شوقە کرێ کڕین و 

فرۆشتن

0.80

0.83

300.00

300.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 شیاو سیتی

0.83 300.00 166.67 60,000.00 200 مانگی دوو

مانگی  سێ

0.80 290.00

مانگی چوار
چارەکی 
0.80دووەم 290.00 160.00 58,000.00 200 مانگی پێنج

مانگی شەش

0.80 300.00

0.80 300.00 160.00 60,000.00 200 مانگی حەوت
چارەکی 
0.80سێیەم 350.00 160.00 70,000.00 200 مانگی هەشت

0.80 300.00 160.00 60,000.00 200 مانگی نۆ

0.80 325.00

مانگی دە
چارەکی 
0.80چوارەم 325.00 160.00 65,000.00 200 مانگی یانزە

مانگی دوانزە

1.25

1.30

390.00

405.00

1.35 410.00 270.83 82,000.00 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 شیاو سیتی

1.25 400.00 250.00 80,000.00 200 مانگی دوو

مانگی  سێ

1.25 400.00

1.25 400.00 250.00 80,000.00 200 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

مانگی شەش

375.00

مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

375.00 75,000.00 200 مانگی نۆ

1.25 380.00

1.25 250.00 200 مانگی دە
چارەکی 
1.25چوارەم 380.00 250.00 76,000.00 200 مانگی یانزە

1.25 380.00 250.00 76,000.00 200 مانگی دوانزە

1.02 425.00

1.00 400.00 200.00 80,000.00 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 1.03شیاو سیتی 450.00 206.90 90,000.00 200 مانگی دوو

مانگی سێ

سەرچاوە: ئۆفیسی سەرەکی عەقاراتی رابەر/8ی نیسان 2021

پڕۆژەی شیاوی نیشتەجێبوون 
لە 20/10/2010 مۆڵەتی 
لە دەستەی وەبەرهێنان 

وەرگرتووە، پڕۆژەكە لەالیەن 
ئیدریس الوە بە  سەرمایەی 
5 ملیۆن و 872 هەزار دۆالر 

لەسەر رووبەری 30 دۆنم 
زەوی جێبەجێكراوە، پڕۆژەكە 

لە 130 خانوو پێكهاتووە. 
نرخی خانووبەرە لە پڕۆژەی 

شیاو ستی لە بەرزبوونەوەدا 
بووە، لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا نرخی یەک مەتر 

دووجا خانوو بە 425 دۆالر 
بووە، ساڵی 2019 بە 300 

دۆالر و ساڵی 2020 بە 390 
دۆالر مامەڵەی پێوەکراوە، 

لەڕووی کرێشەوە بەهەمان 
شێوەی کڕین و فرۆشتن نرخی 
یەک مەتر دووجا خانوو بۆ کرێ 

بەرزبووەتەوە. 
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خشتەی ژمارە 42 نیشاندەری گۆڕانکارییەکانی نرخ  لە پڕۆژەی کاڤار ستی  لە زۆنی ئەی، دەرەوەی  120 مەتری

زۆنی ئەی )رێگای موسڵ - مەسیف( دەرەوەی 120 مەتری
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ 
شوقە

کڕین و 
فرۆشتن شوقە کرێ کڕین و 

فرۆشتن

590.00

600.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 کاڤار سیتی

مانگی دوو

600.00 150000 250 مانگی  سێ

مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

مانگی شەش

مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

مانگی نۆ

580.00

مانگی دە
چارەکی 
580چوارەم 145000 250 مانگی یانزە

مانگی دوانزە

710.00

620.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 کاڤار سیتی

مانگی دوو

620.00 155,000.00 250 مانگی  سێ

مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

مانگی شەش

مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

مانگی نۆ

800.00

600.00 150,000.00 250 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزەچوارەم

1,000.00 300,000.00 300 مانگی دوانزە

720.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 720.00کاڤار سیتی 180,000.00 250 مانگی دوو

720.00 180,000.00 250 مانگی سێ

ئۆفیسی سەرەکی عەقاراتی رابەر/8ی نیسان 2021

پڕۆژەی كاڤار ستی لە 
9/12/2009 مۆڵەتی لە 

دەستەی وەبەرهێنان 
وەرگرتووە، پڕۆژەكە 

لەالیەن كۆمپانیای 
تەها قادر ئیسماعیل بە 

سەرمایەی 7 ملیۆن و 
309 هەزار دۆالر لەسەر 

رووبەری 140 دۆنم زەوی 
جێبەجێكراوە و لە 77 
ڤێال پێكهاتووە. نرخی 

خانووبەرە لە کاڤار ستی 
لە بەرزبوونەوەدا بووە، 

نرخی یەک مەتر دووجا ڤێال 
لە ساڵی 2019 بە 590 

دۆالر، لە ساڵی 2020 بە 
710 دۆالر و لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵیشدا بە 
720 دۆالر بووە، ئەگەر 

چارەکی یەکەمی ئەمساڵ 
بەراورد بکەین بە ساڵی 

2019، ئەوا بەڕێژەی ٪22 
نرخی یەک مەتر دووجا ڤێال 

بەرزبووەتەوە. 
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خشتەی ژمارە 43 نیشاندەری گۆڕانکارییەکانی نرخ  لە پڕۆژەی کاڤار ستی  لە زۆنی ئەی، دەرەوەی  120 مەتری

زۆنی ئەی )رێگای موسڵ - مەسیف( دەرەوەی 120 مەتری
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ 
شوقە

کڕین و 
فرۆشتن شوقە کرێ کڕین و 

فرۆشتن

0.95

1.25

502.50

465.00

1.25 480.00 250.00 96,000.00 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 هەرشەم

1.25 465.00 250.00 93,000.00 200 مانگی دوو

1.00 460.00 200.00 92,000.00 200 مانگی  سێ

0.67 505.00

0.67 1,190 200.00 357,000.00 300 مانگی چوار
چارەکی 
454.55دووەم 100,000.00 220 مانگی پێنج

505.00 101,000.00 200 مانگی شەش

0.95 500.00

500.00 100,000.00 200 مانگی حەوت
چارەکی 
1.00سێیەم 500.00 200.00 100,000.00 200 مانگی هەشت

0.91 454.55 200.00 100,000.00 220 مانگی نۆ

0.95 545.45

0.95 545.45 208.33 120,000.00 220 مانگی دە
چارەکی 
606.67چوارەم 182,000.00 300 مانگی یانزە

450.00 90,000.00 200 مانگی دوانزە

0.95

1.13

495.45

517.50

1.00 550.00 200.00 110,000.00 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 هەرشەم

1.25 485.00 250.00 97,000.00 200 مانگی دوو

مانگی  سێ

مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

مانگی شەش

0.95 495.45

0.91 495.45 200.00 109,000.00 220 مانگی حەوت
چارەکی 
1.05سێیەم 510.00 210.00 102,000.00 200 مانگی هەشت

0.95 318.18 210.00 70,000.00 220 مانگی نۆ

0.93 490.91

مانگی دە
چارەکی 
0.91چوارەم 527.27 200.00 116,000.00 220 مانگی یانزە

0.95 454.55 208.33 100,000.00 220 مانگی دوانزە

1.50 525.00

1.50 530.00 300.00 106,000.00 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 1.50هەرشەم 475.00 300.00 95,000.00 200 مانگی دوو

1.50 525.00 300.00 105,000.00 200 مانگی سێ

سەرچاوە: نووسینگەی باخی شەقڵاوە/17ی ئایار 2021

پڕۆژەی كۆمەڵگەی هەرشەم 
لە 2/9/2009 مۆڵەتی 

لە دەستەی وەبەرهێنان 
وەرگرتووە، پڕۆژەكە 

لەالیەن كۆمپانیای هەرشەم 
بە سەرمایەی 21 ملیۆن 

دۆالر لەسەر رووبەری 88 
دۆنم و 97 هەزار مەتر 
جێبەجێكراوە و لە 300 

یەكەی نیشتەجێبوون 
پێكهاتووە.
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خشتەی ژمارە 44 نیشاندەری گۆڕانکارییەکانی نرخ لە پڕۆژەی زێڕین ستی  لە زۆنی ئەی، دەرەوەی  120 مەتری

زۆنی ئەی )رێگای موسڵ - مەسیف( دەرەوەی 120 مەتری
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پڕۆژەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

کرێ 
شوقە

کڕین و 
فرۆشتن شوقە کرێ کڕین و 

فرۆشتن

1.00

1.04

240.00

225.00

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2019 زێڕین سیتی

1.04 225.00 208.33 45,000.00 200 مانگی دوو

مانگی  سێ     

1.00 240.00

مانگی چوار     
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

1.00 240.00 200.00 48,000.00 200 مانگی شەش 

  

مانگی حەوت     
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

مانگی نۆ     

0.70 288.24

0.69 282.35 291.67 120,000.00 425 مانگی دە
چارەکی 
0.71چوارەم  294.12 300.00 125,000.00 425 مانگی یانزە

مانگی دوانزە     

1.48

1.50

275.00

252.50

1.50 240.00 300.00 48,000.00 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 زێڕین سیتی

1.50 265.00 300.00 53,000.00 200 مانگی دوو

مانگی  سێ     

1.05 323.53

مانگی چوار     
چارەکی 
1.04دووەم 317.65 441.67 135,000.00 425 مانگی پێنج

1.06 329.41 450.00 140,000.00 425 مانگی شەش 

  

مانگی حەوت     
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

مانگی نۆ     

1.48 275.00

مانگی دە     
چارەکی 
1.50چوارەم  250.00 300.00 50,000.00 200 مانگی یانزە

1.46 300.00 291.67 60,000.00 200 مانگی دوانزە

 0.63  284.71

0.86 240.00 172.41 48,000.00 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 مانگی دوو     زێڕین سیتی

0.40 329.41 170.00 140,000.00 425 مانگی  سێ

ئۆفیسی سەرەکی عەقاراتی رابەر/8ی نیسان 2021

پڕۆژەی شاری زێڕین لە 
رۆژی 7/12/2009 مۆڵەتی 

لە دەستەی وەبەرهێنان 
وەرگرتووە، پڕۆژەكە لەالیەن 

كۆمپانیای سویدش ستار 
بە سەرمایەی 74 ملیۆن و 

772 هەزار دۆالر لەسەر 
رووبەری 500 دۆنم زەوی 
جێبەجێكراوە و لە 1752 

یەكەی نیشتەجێبوون 
لە جۆری خانوو و ڤێال 

)1650 خانوو، 102 ڤێال( 
پێكهاتووە. نرخی خانووبەرە 

لەم پڕۆژەیەدا لەماوەی 
چارەکی یەکەمی ئەمساڵ 

و دوو ساڵی رابردوودا 
روو لە بەرزبوونەوە بووە، 

بەشێوەیەک نرخی یەک مەتر 
دووجا خانوو لە ساڵی 2019 

بە 240 دۆالر، ساڵی 2020 
بە 275 دۆالر و لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵیش بە 
284.71 دۆالر بووە، لەڕووی 

نرخی کرێشەوە لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا نرخی یەک 

مەتر دووجا خانوو بە 0.63 
دۆالر بووە، لەکاتێکدا لە 

ساڵی 2019 بە یەک دۆالر و 
ساڵی 2020 بە 1.48 دۆالر 

بووە. دابەزینی نرخی کرێ لە 
چارەکی یەکەمی ئەمساڵدا 

بەهۆی دابەزینی بەهای 
دیناری عێراقی بەرامبەر دۆالر 

بووە، چونکە کرێ بە دینار 
بووە لەم پڕۆژەیەدا.  
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خشتەی ژمارە 45 نیشاندەری گۆڕانکارییەکانی نرخ لە پڕۆژەی پانک ستی لە زۆنی ئەی، دەرەوەی 120 مەتری

زۆنی ئەی )رێگای موسڵ - مەسیف( دەرەوەی 120 مەتری
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ 
شوقە

کڕین و 
فرۆشتن شوقە کرێ کڕین و 

فرۆشتن

550.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 پانک سیتی

مانگی دوو

مانگی  سێ

533.33

مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

533.33 160,000.00 300 مانگی شەش

مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

مانگی نۆ

566.67

566.67 170,000.00 300 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزەچوارەم

مانگی دوانزە

550.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 پانک سیتی

مانگی دوو

مانگی  سێ

496.67

493.33 148,000.00 300 مانگی چوار
چارەکی 
500.00دووەم 150,000.00 300 مانگی پێنج

مانگی شەش

550.00

مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

550.00 165,000.00 300 مانگی نۆ

566.67

مانگی دە
چارەکی 
566.67چوارەم 170,000.00 300 مانگی یانزە

مانگی دوانزە

550.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 550.00پانک سیتی 165,000.00 300 مانگی دوو

مانگی  سێ

پڕۆژەی گوندی پانك لە 
24/3/2010 مۆڵەتی لە 

دەستەی وەبەرهێنان 
وەرگرتووە، پڕۆژەكە لەالیەن 
كۆمپانیای پانك بە سەرمایەی 

33 ملیۆن و 362 هەزار 
دۆالر لەسەر رووبەری 66 

دۆنم زەوی جێبەجێكراوە و 
لە 297 شوقە پێكهاتووە. 
نرخی خانووبەرە لە پڕۆژەی 

پانک ستی لە ماوەی چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵ و دوو 

ساڵی رابردوودا جێگیر بووە، 
نرخی یەک مەتر دووجا شوقە 

بە 550 دۆالر بووە. 
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خشتەی ژمارە 46 نیشاندەری گۆڕانکارییەکانی نرخ لە پڕۆژەی زین ستی  لە زۆنی ئەی، دەرەوەی  120 مەتری

زۆنی ئەی )رێگای موسڵ  -مەسیف( دەرەوەی 120 مەتری
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ 
شوقە

کڕین و 
فرۆشتن شوقە کرێ کڕین و 

فرۆشتن

732.50

725.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 زین سیتی

725.00 145,000.00 200 مانگی دوو

مانگی  سێ

690.00

مانگی چوار
چارەکی 
690.00دووەم 138,000.00 200 مانگی پێنج

مانگی شەش

740.00

مانگی حەوت
چارەکی 
740.00سێیەم 148,000.00 200 مانگی هەشت

مانگی نۆ

850.00

850.00 170,000.00 200 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزەچوارەم

مانگی دوانزە

737.50

875.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 زین سیتی

875.00 175,000.00 200 مانگی دوو

مانگی  سێ

750.00

مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

750.00 150,000.00 200 مانگی شەش

725.00

مانگی حەوت
چارەکی 
725.00سێیەم 145,000.00 200 مانگی هەشت

مانگی نۆ

710.00

مانگی دە
چارەکی 
710.00چوارەم 142,000.00 200 مانگی یانزە

مانگی دوانزە

782.50

825.00 165,000.00 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 مانگی دووزین سیتی

740.00 148,000.00 200 مانگی  سێ

ئۆفیسی سەرەکی عەقاراتی رابەر/8ی نیسان 2021

پڕۆژەی شاری زین لە 
26/1/2011 مۆڵەتی لە 
دەستەی وەبەرهێنان 

وەرگرتووە، پڕۆژەكە 
لەالیەن كۆمپانیای )ولید 
بریج( بە سەرمایەی 104 

ملیۆن و 392 هەزار دۆالر 
لەسەر رووبەری 204 دۆنم 

زەوی جێبەجێكراوە و لە 
1000 یەكەی نیشتەجێبوون 

لە جۆری ڤێال پێكهاتووە. 
نرخی خانووبەرە لە پڕۆژەی 
زین ستی لە ماوەی ساڵانی 

2019 و 2020 تاڕادەیەک 
جێگیربووە، بەڵام لە 

چارەکی یەکەمی ئەمساڵدا 
گەیشتووەتە 782.5 دۆالر 

بۆ هەر مەتر دووجایەک. 
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خشتەی ژمارە 47 نیشاندەری گۆڕانکارییەکانی نرخ لە پڕۆژەی زین ستی  لە زۆنی ئەی، دەرەوەی  120 مەتری

زۆنی ئەی )رێگای موسڵ - مەسیف( دەرەوەی 120 مەتری
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان ساڵ

ناوی 
گەڕەک و 
تێکڕای نرخ لە پڕۆژەکان

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
کرێ 
شوقە

کڕین و 
فرۆشتن شوقە کرێ کڕین و 

فرۆشتن

2.86

2.34

977.08

859.38

859.38 275,000.00 320 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گوندی 
ئیتالی 2

2.92 791.67 700.00 190,000.00 240 مانگی دوو

1.77 1,401.52 700.00 555,000.00 396 مانگی  سێ

2.92 1,070.83

2.92 895.83 700.00 215,000.00 240 مانگی چوار
چارەکی 
2.92دووەم 1,070.83 700.00 257,000.00 240 مانگی پێنج

2.81 1,281.25 900.00 410,000.00 320 مانگی شەش

2.86 1,000.00

1,000.00 900.00 240,000.00 240 مانگی حەوت
چارەکی 
2.81سێیەم 968.75 900.00 310,000.00 320 مانگی هەشت

2.92 1,041.67 700.00 250,000.00 240 مانگی نۆ

2.86 954.17

954.17 229,000.00 240 مانگی دە
چارەکی 
2.81چوارەم 937.50 900.00 300,000.00 320 مانگی یانزە

2.92 1,050.00 700.00 252,000.00 240 مانگی دوانزە

3.20

3.00

961.25

1,203.13

2.81 1,203.13 900.00 385,000.00 320 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گوندی 
ئیتالی 2

3.00 1,350.00 1,200.00 540,000.00 400 مانگی دوو

3.13 1,120.31 1,000.00 358,500.00 320 مانگی  سێ

3.28 879.69

مانگی چوار
چارەکی 
3.13دووەم 921.88 1,000.00 295,000.00 320 مانگی پێنج

3.44 837.50 1,100.00 268,000.00 320 مانگی شەش

3.50 972.50

3.50 972.50 700.00 194,500.00 200 مانگی حەوت
چارەکی 
3.50سێیەم 980.00 700.00 196,000.00 200 مانگی هەشت

2.92 916.67 700.00 220,000.00 240 مانگی نۆ

3.13 950.00

3.50 950.00 700.00 190,000.00 200 مانگی دە
چارەکی 
3.13چوارەم 1,050.00 750.00 252,000.00 240 مانگی یانزە

2.81 875.00 900.00 280,000.00 320 مانگی دوانزە

3.42 979.17

3.33 979.17 800.00 235,000.00 240 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 3.50ئیتالی 2 1,000.00 700.00 200,000.00 200 مانگی دوو

950.00 190,000.00 200 مانگی  سێ

سەرچاوە: نووسینگەی ئیتالی دوو عەقاراتی باخی شەقڵاوە/17ی نیسان 2021، ئۆفیسی سەرەکی عەقاراتی رابەر/8ی نیسان 2021

پڕۆژەی شاری ئیتالی-2 لە 
رۆژی 16/11/2011 مۆڵەتی 

لە دەستەی وەبەرهێنان 
وەرگرتووە، پڕۆژەكە 

لەالیەن كۆمپانیای هێمن 
بە سەرمایەی 208 ملیۆن 

و 474 هەزار دۆالر لەسەر 
رووبەری 297 دۆنم و 79 
هەزار مەتر جێبەجێكراوە، 
پڕۆژەكە لە 1562 یەكەی 

نیشتەجێبوون لە جۆری 
خانوو پێكهاتووە. نرخی 

خانووبەرە لە گوندی ئیتاڵی 
دوو لەماوەی چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵ و ساڵی 
2019 جێگیر بووە، بەڵام لە 
ساڵی 2020 دابەزیوە، نرخی 

یەک مەتر دووجا خانوو 
لە ساڵی 2019 بە 977 

دۆالر بووە، ساڵی 2020 
بە 961.25 دۆالر و لە 

چارەکی یەکەمی ئەمساڵ 
بە 979.17 دۆالر بووە. 
لەڕووی کرێشەوە نرخی 
یەک مەتر دووجا خانوو 

بەرزبووەتەوە، بەشێوەیەک 
لە ساڵی 2019 نرخی یەک 

مەتر دووجا خانوو بە 2.86 
دۆالر، ساڵی 2020 بە 3.20 
دۆالر و لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵیش بەرزبووەتەوە 
بۆ 3.42 دۆالر بۆ هەر مەتر 

دووجایەک. 
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خشتەی ژمارە 48 نیشاندەری  گۆڕانکارییەکانی نرخە لە پڕۆژەی گەنجان ستی لە زۆنی ئەی، دەرەوەی  120 مەتری

زۆنی ئەی )رێگای موسڵ - مەسیف( دەرەوەی 120 مەتری
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ 
شوقە

کڕین و 
فرۆشتن شوقە کرێ کڕین و 

فرۆشتن

1.00

1.00

366.00

360.00

1.00 344.00 250.00 86,000.00 250 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەنجان سیتی

0.92 460.00 416.00 207,000.00 450 مانگی دوو

1.00 360.00 250.00 90,000.00 250 مانگی  سێ

1.00 360.00

1.00 360.00 250.00 90,000.00 250 مانگی چوار
چارەکی 
0.00دووەم 430.00 430,000.00 1000 مانگی پێنج

1.00 360.00 250.00 90,000.00 250 مانگی شەش

1.00 400.00

0.92 400.00 416.00 180,000.00 450 مانگی حەوت
چارەکی 
1.00سێیەم 390.00 250.00 97,500.00 250 مانگی هەشت

1.19 500.00 416.00 175,000.00 350 مانگی نۆ

1.00 372.00

1.19 400.00 416.00 140,000.00 350 مانگی دە
چارەکی 
0.00چوارەم 340.00 340,000.00 1000 مانگی یانزە

1.00 372.00 250.00 93,000.00 250 مانگی دوانزە

1.00

1.00

439.33

412.00

1.00 412.00 250.00 103,000.00 250 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەنجان سیتی

1.19 342.86 416.67 120,000.00 350 مانگی دوو

0.00 593.55 460,000.00 775 مانگی  سێ

1.00 380.00

1.00 312.00 250.00 78,000.00 250 مانگی چوار
چارەکی 
1.00دووەم 380.00 250.00 95,000.00 250 مانگی پێنج

1.00 380.00 250.00 95,000.00 250 مانگی شەش

1.02 466.67

0.00 466.67 210,000.00 450 مانگی حەوت
چارەکی 
1.02سێیەم 466.67 458.33 210,000.00 450 مانگی هەشت

1.20 477.14 420.00 167,000.00 350 مانگی نۆ

1.00 504.44

0.00 442.00 442,000.00 1000 مانگی دە
چارەکی 
1.00چوارەم 504.44 450.00 227,000.00 450 مانگی یانزە

1.20 528.57 420.00 185,000.00 350 مانگی دوانزە

0.61 505.00

1.10 408.00 275.86 102,000.00 250 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 0.61گەنجان سیتی 577.78 275.00 260,000.00 450 مانگی دوو

0.00 505.00 505,000.00 1000 مانگی سێ

سەرچاوە: ئۆفیسی سەرەکی عەقاراتی رابەر/8ی نیسان 2021، ئۆفیسی سەرەکی عەقاراتی باخی شەقڵاوە، 28ی نیسان 2021

پڕۆژەی شاری گەنجان لە 
رۆژی 28/7/2009 مۆڵەتی 

لە دەستەی وەبەرهێنان 
وەرگرتووە، پڕۆژەكە 

لەالیەن كۆمپانیای (ئەرز 
ئەلئەفراح) بە سەرمایەی 
311 ملیۆن و 964 هەزار 
دۆالر لەسەر 1000 دۆنم 
زەوی جێبەجێكراوە و لە 
2290 خانوو پێكهاتووە. 

نرخی یەک مەتر دووجا خانوو 
لە پڕۆژەی گەنجان ستی لە 
بەرزبوونەوەدا بووە، ئەگەر 

چارەکی یەکەمی ئەمساڵ 
بەراورد بکەین بە ساڵی 

2019، ئەوا نرخی یەک مەتر 
دووجا خانوو بەڕێژەی ٪37.9 

بەرزبووەتەوە، نرخی یەک 
مەتر دووجا خانوو لە ساڵی 
2019 بە 366 دۆالر بووە، 

ساڵی 2020 بە 439.33 
دۆالر و چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵیش بە 505 دۆالر 
بووە، لەڕووی کرێشەوە لەم 

پڕۆژەیەی نیشتەجێبوون نرخی 
یەک مەتر دووجا خانوو لە 

ساڵی 2019 و 2020 بە یەک 
دۆالر و لەچارەکی یەکەمی 

ئەمساڵیشدا دابەزیوە بۆ 
0.61 دۆالر. 
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خشتەی ژمارە 49 نیشاندەری گۆڕانکارییەکانی نرخە لە پڕۆژەی شاری مامۆستایان  لە زۆنی ئەی، دەرەوەی  120 مەتری

زۆنی ئەی )رێگای موسڵ - مەسیف( دەرەوەی 120 مەتری
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ 
شوقە

کڕین و 
فرۆشتن شوقە کرێ کڕین و 

فرۆشتن

1.49

1.50

356.25

332.50

1.45 332.50 290.00 66,500.00 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019
شاری 

مامۆستایان 
)خانوو(

1.50 392.50 300.00 78,500.00 200 مانگی دوو

1.50 205.00 300.00 41,000.00 200 مانگی  سێ

1.48 302.28

1.45 282.05 290.00 56,410.00 200 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

1.50 322.50 300.00 64,500.00 200 مانگی شەش

1.20 480.00

1.45 435.00 290.00 87,000.00 200 مانگی حەوت
چارەکی 
1.16سێیەم 532.00 290.00 133,000.00 250 مانگی هەشت

1.20 480.00 300.00 120,000.00 250 مانگی نۆ

1.50 380.00

1.50 269.65 300.00 53,930.00 200 مانگی دە
چارەکی 
1.50چوارەم 380.00 300.00 76,000.00 200 مانگی یانزە

1.79 457.14 625.00 160,000.00 350 مانگی دوانزە

1.31

1.42

553.93

776.86

1.67 485.71 583.33 170,000.00 350 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 شاری 
مامۆستایان

1.17 1,068.00 291.67 267,000.00 250 مانگی دوو

مانگی  سێ

1.20 467.00

مانگی چوار
چارەکی 
1.20دووەم 446.00 300.00 111,500.00 250 مانگی پێنج

1.20 488.00 300.00 122,000.00 250 مانگی شەش

1.43 592.86

1.43 617.14 500.00 216,000.00 350 مانگی حەوت
چارەکی 
1.43سێیەم 592.86 500.00 207,500.00 350 مانگی هەشت

0.00 420.00 84,000.00 200 مانگی نۆ

1.20 515.00

1.25 490.00 250.00 98,000.00 200 مانگی دە
چارەکی 
1.20چوارەم 532.00 300.00 133,000.00 250 مانگی یانزە

1.00 515.00 500.00 257,500.00 500 مانگی دوانزە

1.21 586.00

1.21 500.00 241.38 100,000.00 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 شاری 

1.25مامۆستایان 732.50 250.00 146,500.00 200 مانگی دوو

1.00 586.00 250.00 146,500.00 250 مانگی سێ

سەرچاوە: ئۆفیسی سەرەکی عەقاراتی رابەر/8ی نیسان 2021

پڕۆژەی شاری مامۆستایان 
لە رۆژی 26/6/2012 مۆڵەتی 

لە دەستەی وەبەرهێنان 
وەرگرتووە، پڕۆژەكە 

لەالیەن كۆمپانیای رەسەن 
بە سەرمایەی 144 ملیۆن 

و 168 هەزار دۆالر لەسەر 
رووبەری 210 دۆنم زەوی 
جێبەجێكراوە، پڕۆژەكە لە 

1879 خانوو پێكهاتووە 
.نرخی خانووبەرە لە شاری 

مامۆستایان لە ماوەی 
چارەکی یەکەمی ئەمساڵ و 
ساڵی رابردوودا بەراورد بە 
ساڵی 2019 بەرزبووەتەوە، 

نرخی یەک مەتر دووجا 
خانوو لەم پڕۆژەیەدا لە 
ساڵی 2019 بە 356.25 

دۆالر بووە، ساڵی 2020 بە 
553.93 دۆالر و چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵیش بە 

586 دۆالر بووە. لەڕووی 
کرێشەوە دابەزیوە بەهۆی 

دابەزینی بەهای دینار 
بەرامبەر دۆالر، نرخی یەک 

مەتر دووجا خانوو بۆ کرێ لە 
ساڵی 2019 بە 1.49 دۆالر، 

ساڵی 2020 بە 1.31 دۆالر و 
چارەکی یەکەمی ئەمساڵیش 

بە 1.21 دۆالر بووە. 
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خشتەی ژمارە 50 نیشاندەری گۆڕانکارییەکان نرخ لە پڕۆژەی ئارام ستی لە زۆنی ئەی، دەرەوەی  120 مەتری

زۆنی ئەی )رێگای موسڵ - مەسیف( دەرەوەی 120 مەتری
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک 

تێکڕای نرخ لە یەک و پڕۆژەکان
ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

کرێ 
شوقە

کڕین و 
فرۆشتن شوقە کرێ کڕین و 

فرۆشتن

 

 

968.75

1,000.00

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2019 ئارام سیتی

مانگی دوو     

 1,000.00  240,000.00 240 مانگی  سێ

 979.17

 1,041.67  250,000.00 240 مانگی چوار
چارەکی 
916.67 دووەم  275,000.00 300 مانگی پێنج

مانگی شەش      

 936.25

 979.17  235,000.00 240 مانگی حەوت
چارەکی 
893.33 سێیەم  268,000.00 300 مانگی هەشت

مانگی نۆ     

 958.33

 958.33  230,000.00 240 مانگی دە
چارەکی 
1,000.00 چوارەم   240,000.00 240 مانگی یانزە

 933.33  280,000.00 300 مانگی دوانزە

 

 

1,041.67

1,083.33

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2020 ئارام سیتی

مانگی دوو     

 1,083.33  260,000.00 240 مانگی  سێ

 1,000.00

 1,000.00  300,000.00 300 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

مانگی شەش      

 1,083.33

مانگی حەوت     
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

 1,083.33  260,000.00 240 مانگی نۆ

 1,000.00

مانگی دە     
چارەکی 
مانگی یانزە     چوارەم 

 1,000.00  300,000.00 300 مانگی دوانزە

   1,062.50

 1,125.00  270,000.00 240 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 مانگی دوو     ئارام سیتی

 1,000.00  300,000.00 300 مانگی سێ

سەرچاوە: ئۆفیسی سەرەکی عەقاراتی رابەر/8ی نیسان 2021

پڕۆژەی گوندی ئارام لە 
رۆژی 21/6/2009 مۆڵەتی 

لە دەستەی وەبەرهێنان 
وەرگرتووە، پڕۆژەكە 

لەالیەن كومپانیای 
باڵیۆز بە سەرمایەی 44 

ملیۆن و 175 هەزار 
دۆالر لەسەر رووبەری 

100 دۆنم جێبەجێكراوە 
و لە 1023 شوقە و 

خانوو )670 خانوو، 353 
شوقە( پێكهاتووە. 

نرخی خانووبەرە لەم 
پڕۆژەیەدا بەڕێژەیەکی 

کەم بەرزبووەتەوە، نرخی 
یەک مەتر دووجا خانوو 

لە پڕۆژەی ئارام ستی لە 
ساڵی 2019 بە 968.75 
دۆالر بووە، ساڵی 2020 

بە 1041 دۆالر و چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵیش بە 

1062 دۆالر بووە. 
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خشتەی ژمارە 51 نیشاندەری گۆڕانکارییەکانی نرخە لە پڕۆژەی ئارام ستی لە زۆنی ئەی، دەرەوەی  120 مەتری

زۆنی ئەی )رێگای موسڵ - مەسیف( دەرەوەی 120 مەتری
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک 

تێکڕای نرخ لە یەک و پڕۆژەکان
ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

کرێ 
شوقە

کڕین و 
فرۆشتن شوقە کرێ کڕین و فرۆشتن

3.01

3.00

906.57

862.50

3.00 800.00 600.00 160,000.00 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 ئەتکۆنز

3.00  600.00  200 مانگی دوو

3.00 925.00 600.00 185,000.00 200 مانگی  سێ

3.00 834.62

3.00  600.00  200 مانگی چوار
چارەکی 
3.53دووەم 769.23 1,100.00 240,000.00 312 مانگی پێنج

3.00 900.00 600.00 180,000.00 200 مانگی شەش 

3.21 950.64

3.21  1,000.00  312 مانگی حەوت
چارەکی 
3.21سێیەم 801.28 1,000.00 250,000.00 312 مانگی هەشت

2.75 1,100.00 550.00 220,000.00 200 مانگی نۆ

3.01 1,125.00

3.53  1,100.00  312 مانگی دە
چارەکی 
2.50چوارەم  1,125.00 500.00 225,000.00 200 مانگی یانزە

مانگی دوانزە     

3.00

3.00

812.50

760.00

3.00  600.00  200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 ئەتکۆنز

3.00  600.00  200 مانگی دوو

3.75 760.00 750.00 152,000.00 200 مانگی  سێ

3.00 825.00

3.00  600.00  200 مانگی چوار
چارەکی 
3.00دووەم 825.00 600.00 165,000.00 200 مانگی پێنج

3.67  1,100.00  300 مانگی شەش 

3.75 800.00

3.75 800.00 750.00 160,000.00 200 مانگی حەوت
چارەکی 
3.53سێیەم  1,100.00  312 مانگی هەشت

3.75 800.00 750.00 160,000.00 200 مانگی نۆ

2.88 891.03

3.50  700.00  200 مانگی دە
چارەکی 
2.88چوارەم  865.38 900.00 270,000.00 312 مانگی یانزە

2.88 916.67 900.00 286,000.00 312 مانگی دوانزە

 4.81  1,153.85

3.75 950.00 750.00 190,000.00 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 5.33ئەتکۆنز 1,200.00 1,600.00 360,000.00 300 مانگی دوو

4.81 1,153.85 1,500.00 360,000.00 312 مانگی سێ

سەرچاوە: نووسینگەی باخی شەقڵاوە لە ئەتکۆنز/17ی نیسان 2021

نرخی خانووبەرە لە پڕۆژەی 
ئەتکۆنز لە ساڵی 2020 

لەچاو ساڵی 2019 و چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵ دابەزیوە. 

نرخی یەک مەتر دووجا خانوو 
لەم پڕۆژەیەدا لە ساڵی 2019 
بە 906.57 دۆالر بووە، ساڵی 

2020 بە 812.5 دۆالر و 
چارەکی یەکەمی ئەمساڵیش 

گەیشتووەتە 1153.86 
دۆالر بۆ هەر مەتر دووجای. 

لەڕووی کرێ نرخی یەک مەتر 
دووجا خانوو لە ساڵی 2019 

و 2020 بە سێ دۆالر بوو، لە 
چارەکی یەکەمی ئەمساڵدا 

بەرزبووەتەوە بۆ 4.81 دۆالر 
بۆ هەر مەتر دووجایەک. 
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خشتەی ژمارە 52 نیشاندەری گۆڕانکارییەکانی نرخە لە پڕۆژەی کوردستان ستی لە زۆنی ئەی، دەرەوەی  120 مەتری

زۆنی ئەی )رێگای موسڵ - مەسیف( دەرەوەی 120 مەتری
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ 
شوقە

کڕین و 
فرۆشتن شوقە کرێ کڕین و 

فرۆشتن

1.22

1.19

405.00

393.18

1.25 400.00 250 80000 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 کوردستان 
سیتی

مانگی دوو

1.14 386.36 250 85000 220 مانگی  سێ

1.25 410.00

مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

1.25 410.00 250 82000 200 مانگی شەش

1.14 400.00

مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

1.14 400.00 250 88000 220 مانگی نۆ

1.25 450.00

مانگی دە
چارەکی 
1.25چوارەم 450.00 250 90000 200 مانگی یانزە

مانگی دوانزە

1.45

1.59

398.18

595.45

1.67 600.00 333 120000 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 کوردستان 
سیتی

مانگی دوو

1.51 590.91 333 130000 220 مانگی  سێ

1.46 410.00

مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

1.46 410.00 291 82000 200 مانگی شەش

1.45 350.00

مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

1.45 350.00 290 70000 200 مانگی نۆ

1.36 386.36

مانگی دە
چارەکی 
1.36چوارەم 386.36 300 85000 220 مانگی یانزە

مانگی دوانزە

1.59 443.18

1.67 500.00 333.00 100,000.00 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 کوردستان 

مانگی دووسیتی

1.52 386.36 333.33 85,000.00 220 مانگی سێ

سەرچاوە: کۆمپانیای خاکی هەولێر. نووسینگەی هیوا ستی /ئایار2021

پڕۆژەی شاری كوردستان 
کە لە رۆژی 29/9/2010 

مۆڵەتی لە دەستەی 
وەبەرهێنان وەرگرتووە، 

لەالیەن مالك مەال عەلی 
مستەفا بە سەرمایەی 

74 ملیۆن و 709 هەزار 
دۆالر لەسەر رووبەری 82 
دۆنم زەوی جێبەجێكراوە، 

پڕۆژەكە لە 772 یەكەی 
نیشتەجێبوون: شوقە و 

خانوو پێکدێ )408 خانوو، 
364 شوقە(. لەم پڕۆژەیەدا 
نرخی یەک مەتر دووجا خانوو 

لە ساڵی 2019 بە 405 
دۆالر بووە، ساڵی 2020 

بە 398 دۆالر و لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵیش بە 

443 دۆالر بووە، لەڕووی 
کرێشەوە نرخی یەک مەتر 
دووجا خانوو بۆ کرێ لەم 
پڕۆژەیەدا لە ساڵی 2019 

کەمترین بووە کە 1.2 دۆالر 
بووە، ساڵی 2020 بە 1.45 

دۆالر و چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵیش بە 1.59 دۆالر 

بووە. 
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خشتەی ژمارە 53 نیشاندەری گۆڕانکارییەکانی نرخ لە پڕۆژەی نویڵ ستی لە زۆنی ئەی، دەرەوەی  120 مەتری

زۆنی ئەی )رێگای موسڵ - مەسیف( دەرەوەی 120 مەتری
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

کرێ 
شوقە

کڕین و 
فرۆشتن شوقە کرێ کڕین و 

فرۆشتن

2.00

2.00

606.25

605.00

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2019 نویڵ سیتی

2.00 610.00 400.00 122,000.00 200 مانگی دوو

2.00 600.00 400.00 120,000.00 200 مانگی  سێ

2.00 596.25

مانگی چوار     
چارەکی 
2.00دووەم 597.50 400.00 119,500.00 200 مانگی پێنج

2.00 595.00 400.00 119,000.00 200 مانگی شەش 

2.00 607.50

مانگی حەوت     
چارەکی 
2.00سێیەم 615.00 400.00 123,000.00 200 مانگی هەشت

2.00 600.00 400.00 120,000.00 200 مانگی نۆ

2.00 640.00

2.00 640.00 400.00 128,000.00 200 مانگی دە
چارەکی 
2.00چوارەم   400.00  200 مانگی یانزە

مانگی دوانزە     

2.25

2.25

627.50

610.00

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2020 نویڵ سیتی

2.25 610.00 450.00 122,000.00 200 مانگی دوو

مانگی  سێ     

2.25 625.00

مانگی چوار     
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

2.25 625.00 450.00 125,000.00 200 مانگی شەش 

2.25 650.00

مانگی حەوت     
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

2.25 650.00 450.00 130,000.00 200 مانگی نۆ

2.25 630.00

مانگی دە     
چارەکی 
مانگی یانزە     چوارەم 

2.25 630.00 450.00 126,000.00 200 مانگی دوانزە

 2.00  635.00

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم 2021 2.00نویڵ سیتی 635.00 400.00 127,000.00 200 مانگی دوو

مانگی سێ     

سەرچاوە: کۆمپانیای خاکی هەولێر. نووسینگەی هیوا ستی /ئایار2021

نرخی خانووبەرە لە پڕۆژەی 
نویڵ ستی لە زۆنی ئەی و 
لە دەرەوەی 120 مەتری 

لە پارێزگای هەولێر لە 
بەرزبوونەوەدا بووە، لە 

چارەکی یەکەمی ئەمساڵدا 
نرخی یەک مەتر دووجا خانوو 

بە 635 دۆالر، ساڵی 2020 بە 
627.5 دۆالر و ساڵی 2019 
بە 606.25 دۆالر مامەڵەی 

پێوەکراوە، لەڕووی نرخی 
کرێشەوە لە ساڵی 2020 

نرخی یەک مەتر دووجا خانوو 
بۆ کرێ بە 2.25 دۆالر بووە، 

لەکاتێکدا لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵ و ساڵی 2019 بە دوو 
دۆالر بۆ هەر مەتر دووجایەک 

بەکرێدراوە. 



93

خشتەی ژمارە 54 نیشاندەری گۆڕانکارییەکانی نرخ لە پڕۆژەی وەرین ستی لە زۆنی ئەی، دەرەوەی  120 مەتری

زۆنی ئەی )رێگای موسڵ - مەسیف( دەرەوەی 120 مەتری
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەری 
خانوو بە 

مەتر دووجا 
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک 

تێکڕای نرخ لە یەک و پڕۆژەکان
ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

کرێ 
شوقە

کڕین و 
فرۆشتن شوقە کرێ کڕین و 

فرۆشتن

 

 

848.75

750.00

 750.00  300,000.00 400 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 وەریس 
سیتی

 875.00  350,000.00 400 مانگی دوو

 212.00  53,000.00 250 مانگی  سێ

 937.50

مانگی چوار     
چارەکی 
875.00 دووەم  350,000.00 400 مانگی پێنج

 1,000.00  400,000.00 400 مانگی شەش 

 830.00

مانگی حەوت     
چارەکی 
800.00 سێیەم  400,000.00 500 مانگی هەشت

 860.00  430,000.00 500 مانگی نۆ

 867.50

مانگی دە     
چارەکی 
875.00 چوارەم   350,000.00 400 مانگی یانزە

 860.00  430,000.00 500 مانگی دوانزە

 

 

915.75

937.50

 875.00  350,000.00 400 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 وەریس 
سیتی

 1,000.00  400,000.00 400 مانگی دوو

مانگی  سێ     

 1,137.50

مانگی چوار     
چارەکی 
1,100.00 دووەم  440,000.00 400 مانگی پێنج

 1,175.00  470,000.00 400 مانگی شەش 

 894.00

 894.00  447,000.00 500 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

مانگی نۆ     

 867.50

مانگی دە     
چارەکی 
875.00 چوارەم   350,000.00 400 مانگی یانزە

 860.00  430,000.00 500 مانگی دوانزە

   887.50

 875.00  350,000.00 400 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 مانگی دوو     وەرین سیت

 900.00  450,000.00 500 مانگی سێ

سەرچاوە:ئۆفیسی سەرەکی عەقاراتی رابەر/8ی نیسان 2021

پڕۆژەی شاری وەرین لە 
رۆژی 2010/8/15 مۆڵەتی 

لە دەستەی وەبەرهێنان 
وەرگرتووە، پڕۆژەكە 

لەالیەن كۆمپانیای رەنج 
بە سەرمایەی 199 ملیۆن 
و 80 هەزار دۆالر لەسەر 
رووبەری 350 دۆنم زەوی 
جێبەجێكراوە و لە 1268 

یەكەی نیشتەجێبوون 
لە جۆری شوقە و ڤێال 

)580 شوقە، 688 ڤێال( 
پێكهاتووە. نرخی خانووبەرە 

لە پڕۆژەی وەرین ستی لە 
چارەکی یەکەمی ئەمساڵدا 

بەراورد بە ساڵی 2020 
بەڕێژەی ٪3 دابەزیوە ، 
لە ساڵی 2019دا نرخی 

یەک مەتر دووجا خانوو بە 
848.75 دۆالر، ساڵی 2020 
بە 915.75 دۆالر و چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵیش بە 
887.5 دۆالر مامەڵەی 

پێوەکراوە. 
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خشتەی ژمارە 55 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن لە پڕۆژەی سالڤا ستی لە زۆنی ئەی، دەرەوەی 120 مەتری

زۆنی ئەی )رێگای موسڵ - مەسیف( دەرەوەی 120 مەتری
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

کرێ 
شوقە

کڕین و 
فرۆشتن شوقە کرێ کڕین و 

فرۆشتن

 

 

906.25

837.50

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2019 سالڤا سیتی

 800.00  320,000.00 400 مانگی دوو

 875.00  350,000.00 400 مانگی  سێ

 875.00

مانگی چوار     
چارەکی 
875.00 دووەم  350,000.00 400 مانگی پێنج

مانگی شەش      

 937.50

 875.00  350,000.00 400 مانگی حەوت
چارەکی 
1,000.00 سێیەم  400,000.00 400 مانگی هەشت

مانگی نۆ     

 950.00

مانگی دە     
چارەکی 
900.00 چوارەم   450,000.00 500 مانگی یانزە

 1,000.00  500,000.00 500 مانگی دوانزە

 

 

937.50

937.50

 875.00  350,000.00 400 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 سالڤا سیتی

 1,000.00  400,000.00 400 مانگی دوو

مانگی  سێ     

 1,137.50

مانگی چوار     
چارەکی 
1,100.00 دووەم  440,000.00 400 مانگی پێنج

 1,175.00  470,000.00 400 مانگی شەش 

  

مانگی حەوت     
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

مانگی نۆ     

 850.00

مانگی دە     
چارەکی 
800.00 چوارەم   800,000.00 1000 مانگی یانزە

 900.00  900,000.00 1000 مانگی دوانزە

   850.00

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم 2021 800.00 سالڤا سیتی  800,000.00 1000 مانگی دوو

 900.00  450,000.00 500 مانگی سێ

سەرچاوە: ئۆفیسی سەرەکی عەقاراتی رابەر/8ی نیسان 2021

لە پڕۆژەی سالڤا ستی 
بەهەمان شێوەی وەرین ستی، 

نرخی یەک مەتر دووجا خانوو 
لە چارەکی یەکەمی ئەمساڵدا 
بەراورد بە دوو ساڵی رابردوو 

دابەزیوە، نرخی یەک مەتر 
دووجا خانوو لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا بە 850 
دۆالر بوو، ساڵی 2020 بە 937 

دۆالر و ساڵی 2019 بە 906 
دۆالر مامەڵەی پێوەکراوە. 
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خشتەی ژمارە 56 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن  لە پڕۆژەی گوندی کۆری لە زۆنی ئەی، دەرەوەی  120 مەتری

زۆنی ئەی )رێگای موسڵ - مەسیف( دەرەوەی 120 مەتری
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەری 
خانوو بە 

مەتر دووجا 
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پڕۆژە
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

کرێ 
شوقە

کڕین و 
فرۆشتن شوقە کرێ کڕین و 

فرۆشتن

0.83

0.83

227.50

155.00

0.83 225.00 166.67 45,000.00 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گوندی کۆری

0.83 150.00 166.00 30,000.00 200 مانگی دوو

0.80 155.00 160.00 31,000.00 200 مانگی  سێ

0.80 192.50

0.80 185.00 160.00 37,000.00 200 مانگی چوار
چارەکی 
0.80دووەم 192.50 160.00 38,500.00 200 مانگی پێنج

0.83 250.00 165.00 50,000.00 200 مانگی شەش 

0.83 273.75

0.83 257.50 165.00 51,500.00 200 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

0.83 290.00 165.00 58,000.00 200 مانگی نۆ

0.83 262.50

0.83 300.00 165.00 60,000.00 200 مانگی دە
چارەکی 
0.83چوارەم  250.00 165.00 50,000.00 200 مانگی یانزە

0.83 262.50 165.00 52,500.00 200 مانگی دوانزە

0.91

0.88

265.75

225.00

0.94 232.50 187.50 46,500.00 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گوندی کۆری

0.83 217.50 165.00 43,500.00 200 مانگی دوو

مانگی  سێ     

0.94 232.50

مانگی چوار     
چارەکی 
0.94دووەم 245.00 187.00 49,000.00 200 مانگی پێنج

0.94 220.00 187.00 44,000.00 200 مانگی شەش 

0.83 299.00

0.94 299.00 187.00 59,800.00 200 مانگی حەوت
چارەکی 
0.83سێیەم 270.00 166.67 54,000.00 200 مانگی هەشت

0.83 327.50 165.00 65,500.00 200 مانگی نۆ

0.94 300.00

0.83 300.00 165.00 60,000.00 200 مانگی دە
چارەکی 
0.94چوارەم  252.50 187.00 50,500.00 200 مانگی یانزە

0.94 300.00 187.00 60,000.00 200 مانگی دوانزە

 0.88  313.00

0.86 350.00 172.41 70,000.00 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 0.88گوندی کۆری 313.00 175.00 62,600.00 200 مانگی دوو

0.88 300.00 175.00 60,000.00 200 مانگی سێ

سەرچاوە: ئۆفیسی سەرەکی عەقاراتی رابەر/8ی نیسان 2021

پڕۆژەی گوندی كۆری کە 
لە 2011/12/5 مۆڵەتی 

لە دەستەی وەبەرهێنان 
وەرگرتووە، لەالیەن 
كۆمپانیای IKKC بە 

سەرمایەی 343 ملیۆن 
و 132 هەزار دۆالر 

لەسەر رووبەری 1592 
دۆنم زەوی جێبەجێكراوە، 
پڕۆژەكە لە 6537 یەكەی 

نیشتەجێبوون پێكهاتووە و 
تەواوكراوە. لەم پڕۆژەیەدا 

نرخی یەک مەتر دووجا 
خانوو لە بەرزبوونەوەدا 

بووە، لەکاتێکدا نرخی کرێ 
دابەزیوە. لە ساڵی 2019 

نرخی یەک مەتر دووجا خانوو 
بە 227.5 دۆالر بووە و ساڵی 

2020 بە 266.75 دۆالر و 
چارەکی یەکەمی ئەمساڵیش 

بە 313 دۆالر مامەڵەی 
پێوەکراوە. 
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خشتەی ژمارە 57 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن  لە پڕۆژەی گوڵان ستی لە زۆنی ئەی، دەرەوەی  120 مەتری

زۆنی ئەی )رێگای موسڵ  - مەسیف( دەرەوەی 120 مەتری
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەری 
خانوو بە 

مەتر دووجا 
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

کرێ 
شوقە

کڕین و 
فرۆشتن شوقە کرێ کڕین و 

فرۆشتن

1.67

1.67

337.50

335.00

1.67 335.00 333.33 67,000.00 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گوڵان سیتی

مانگی دوو     

مانگی  سێ     

1.67 330.00

1.67 330.00 333.00 66,000.00 200 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

مانگی شەش      

1.67 340.00

1.67 340.00 333.00 68,000.00 200 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

مانگی نۆ     

1.67 342.50

1.67 335.00 333.00 67,000.00 200 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزە     چوارەم 

1.67 350.00 333.00 70,000.00 200 مانگی دوانزە

1.67

1.67

310.00

327.50

1.67 325.00 333.00 65,000.00 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گوڵان سیتی

1.67 330.00 333.00 66,000.00 200 مانگی دوو

مانگی  سێ     

  

مانگی چوار     
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

مانگی شەش      

1.67 290.00

مانگی حەوت     
چارەکی 
1.67سێیەم 290.00 333.00 58,000.00 200 مانگی هەشت

    200 مانگی نۆ

1.67 310.00

1.67 300.00 333.00 60,000.00 200 مانگی دە
چارەکی 
1.67چوارەم  320.00 333.00 64,000.00 200 مانگی یانزە

1.67 310.00 333.00 62,000.00 200 مانگی دوانزە

 1.38  310.00

1.38 300.00 275.86 60,000.00 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 1.38گوڵان سیتی 350.00 275.00 70,000.00 200 مانگی دوو

1.38 310.00 275.00 62,000.00 200 مانگی سێ

سەرچاوە: ئۆفیسی سەرەکی عەقاراتی رابەر/8ی نیسان 2021

پڕۆژەی شاری گوڵان کە 
رۆژی 2010/6/27 مۆڵەتی 

لە دەستەی وەبەرهێنان 
وەرگرتووە، لەالیەن كۆمپانیای 

هاودەنگ بە سەرمایەی 28 
ملیۆن و 813 هەزار دۆالر 
لەسەر رووبەری 80 دۆنم 

زەوی جێبەجێكراوە، پڕۆژەكە 
لە 600 خانوو پێكهاتووە. 

نرخی خانووبەرە لە پڕۆژەی 
گوڵان ستی روو لە دابەزین 
بووە و لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵ و ساڵی 2020 نرخی 
یەک مەتر دووجا خانوو بە 310 
دۆالر بووە، لەکاتێکدا لە ساڵی 
2019 بە 337 دۆالر مامەڵەی 
پێوەکراوە، لەڕووی کرێشەوە 
نرخی یەک مەتر دووجا خانوو 

لە ساڵی 2019 و 2020 بە 
1.67 دۆالر و چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵیش بووەتە 1.38 دۆالر 

بۆ هەر مەتر دووجایەک. 
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خشتەی ژمارە 58 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن  لە گەڕەکی دەروازەی هەولێر لە زۆنی ئەی، دەرەوەی  120 مەتری

زۆنی ئەی )رێگای موسڵ - مەسیف( دەرەوەی 120 مەتری
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

کرێ 
شوقە

کڕین و 
فرۆشتن شوقە کرێ کڕین و 

فرۆشتن

1.33

1.33

561.67

560.00

1.33 540.00 333 135000 250 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019
گەڕەکی 

دەروازەی 
هەولێر

1.33 580.00 333 145000 250 مانگی دوو

مانگی  سێ     

1.33 520.00

1.33 520.00 333 130000 250 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

مانگی شەش      

1.33 568.00

1.33 568.00 333 142000 250 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

مانگی نۆ     

1.43 563.33

1.53 566.67 458.33 170000 300 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزە     چوارەم 

1.33 560.00 333 140000 250 مانگی دوانزە

1.49

1.60

576.00

552.00

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2020
گەڕەکی 

دەروازەی 
هەولێر

1.60 552.00 400.00 138,000.00 250 مانگی دوو

    . مانگی  سێ

1.36 533.33

1.33 533.33 400.00 160,000.00 300 مانگی چوار
چارەکی 
1.39دووەم  416.00  300 مانگی پێنج

مانگی شەش      

1.67 600.00

مانگی حەوت     
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

1.67 600.00 416.67 150,000.00 250 مانگی نۆ

1.39 633.33

مانگی دە     
چارەکی 
مانگی یانزە     چوارەم 

1.39 633.33 416.00 190,000.00 300 مانگی دوانزە

 1.38  666.67

1.38 0.00 275  200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021

گەڕەکی 
دەروازەی 

هەولێر
0.92 666.67 275 200000 300 مانگی دوو

1.38 710.00 275 142000 200 مانگی سێ

سەرچاوە: ئۆفیسی سەرەکی عەقاراتی رابەر/8ی نیسان 2021 

نرخی خانووبەرە لە دەروازەی 
هەولێر لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا لەچاو ساڵی 2019 
روو لە بەرزبوونەوە بووە، نرخی 
یەک مەتر دووجا خانوو لە ساڵی 

2019 بە 561.67 دۆالر بوو، 
ساڵی 2020 بە 576 دۆالر و 
چارەکی یەکەمی ئەمساڵیش 

بە 666.67 دۆالر مامەڵەی 
پێوەکراوە، لەڕووی کرێشەوە 
نرخی یەک مەتر دووجا خانوو 

لە ساڵی 2019 بە 1.33 دۆالر، 
ساڵی 2020 بە 1.49 دۆالر و 

چارەکی یەکەمی ئەمساڵیش بە 
1.38 دۆالر بەکرێدراوە. 



98

خشتەی ژمارە 95 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن  لە گەڕەکی گردجووتیارر لە زۆنی ئەی، دەرەوەی 120 مەتری

زۆنی ئەی )رێگای موسڵ - مەسیف( دەرەوەی 120 مەتری
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک 

تێکڕای نرخ لە یەک و پڕۆژەکان
ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

کرێ 
شوقە

کڕین و 
فرۆشتن شوقە کرێ کڕین و 

فرۆشتن

1.33

1.33

561.67

560.00

1.33 540.00 333 135000 250 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019
گەڕەکی 

دەروازەی 
هەولێر

1.33 580.00 333 145000 250 مانگی دوو

مانگی  سێ     

1.33 520.00

1.33 520.00 333 130000 250 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

مانگی شەش      

1.33 568.00

1.33 568.00 333 142000 250 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

مانگی نۆ     

1.43 563.33

1.53 566.67 458.33 170000 300 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزە     چوارەم 

1.33 560.00 333 140000 250 مانگی دوانزە

1.49

1.60

576.00

552.00

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2020
گەڕەکی 

دەروازەی 
هەولێر

1.60 552.00 400.00 138,000.00 250 مانگی دوو

    . مانگی  سێ

1.36 533.33

1.33 533.33 400.00 160,000.00 300 مانگی چوار
چارەکی 
1.39دووەم  416.00  300 مانگی پێنج

مانگی شەش      

1.67 600.00

مانگی حەوت     
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

1.67 600.00 416.67 150,000.00 250 مانگی نۆ

1.39 633.33

مانگی دە     
چارەکی 
مانگی یانزە     چوارەم 

1.39 633.33 416.00 190,000.00 300 مانگی دوانزە

 1.38  666.67

1.38 0.00 275  200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021

گەڕەکی 
دەروازەی 

هەولێر
0.92 666.67 275 200000 300 مانگی دوو

1.38 710.00 275 142000 200 مانگی سێ

سەرچاوە: نووسینگەی باوکی ئاشتی زرار/ئایار 2021

نرخی خانووبەرە لە گەڕەکی 
گردجووتیار لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا روو لە بەرزبوونەوە 
بووە، نرخی یەک مەتر دووجا 
خانوو لەم گەڕەکە لە ساڵی 

2019 بە 247.5 دۆالر و ساڵی 
2020 بە 272.5 دۆالر و لە 

چارەکی یەکەمی ئەمساڵیش بە 
320 دۆالر بووە، بەڵام لەڕووی 

کرێ نرخی یەک مەتر دووجا 
خانوو لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا دابەزیوە بۆ یەک 
دۆالر، لەکاتێکدا لە ساڵی 2019 
و 2020 دا بە 1.25 دۆالر بووە 

لەم گەڕەکە. 
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خشتەی ژمارە 60 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن  لە گەڕەکی پیرزین لە زۆنی ئەی، دەرەوەی  120 مەتری

زۆنی ئەی )رێگای موسڵ - مەسیف( دەرەوەی 120 مەتری
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک 

تێکڕای نرخ لە و پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

کرێ 
شوقە

کڕین و 
فرۆشتن شوقە کرێ کڕین و 

فرۆشتن

0.67

0.80

160.00

160.00

0.83 160.00 208.33 40,000.00 250 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی 
پیرزین

0.80 140.00 200.00 35,000.00 250 مانگی دوو

0.50 164.00 125.00 41,000.00 250 مانگی  سێ

0.71 180.00

0.80  200.00  250 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

0.63 180.00 125.00 36,000.00 200 مانگی شەش 

0.63 160.00

0.63 160.00 125.00 32,000.00 200 مانگی حەوت
چارەکی 
0.63سێیەم  125.00  200 مانگی هەشت

مانگی نۆ     

0.63 160.00

0.63 160.00 125.00 32,000.00 200 مانگی دە
چارەکی 
0.63چوارەم  160.00 125.00 32,000.00 200 مانگی یانزە

0.63 0.00 125.00  200 مانگی دوانزە

0.65

0.80

148.00

154.00

0.80 164.00 200.00 41,000.00 250 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی 
پیرزین

0.80 144.00 200.00 36,000.00 250 مانگی دوو

0.50  125.00  250 مانگی  سێ

0.50 132.00

0.50 156.00 125.00 39,000.00 250 مانگی چوار
چارەکی 
0.50دووەم 128.00 125.00 32,000.00 250 مانگی پێنج

0.50 132.00 125.00 33,000.00 250 مانگی شەش 

0.50 144.00

0.50 144.00 125.00 36,000.00 250 مانگی حەوت
چارەکی 
0.50سێیەم 148.00 125.00 37,000.00 250 مانگی هەشت

0.50 128.00 125.00 32,000.00 250 مانگی نۆ

0.80 152.00

0.80  200.00  250 مانگی دە
چارەکی 
0.80چوارەم  152.00 200.00 38,000.00 250 مانگی یانزە

0.80 152.00 200.00 38,000.00 250 مانگی دوانزە

 0.70  200.00

0.70 220.00 175.00 55,000.00 250 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 گەڕەکی 

0.50پیرزین 200.00 125.00 50,000.00 250 مانگی دوو

0.70 176.00 175.00 44,000.00 250 مانگی سێ

سەرچاوە: بازاڕی بۆرسەی هەولێر/ئایار 2021 و  نووسینگەی باوکی ئاشتی زرار/ئایار 2021

لە گەڕەکی پیرزین، نرخی 
خانووبەرە لە ساڵی 2020 

بەراورد بە 2019 و چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵ دابەزیوە، لەو 

ساڵەدا نرخی یەک مەتر دووجا 
خانوو بە 148 دۆالر، لە ساڵی 

2019 بە 160 دۆالر و چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵیش بە 200 

دۆالر مامەڵەی پێوەکراوە. 
لەڕووی کرێ، خانووەکانی ئەم 
گەڕەکە نزمترین نرخیان هەیە 

کە نرخی یەک مەتر دووجا خانوو 
لە ساڵی 2019 بە 0.67 دۆالر 

بووە، ساڵی 2020 بە 0.65 
دۆالر و لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵیش بە 0.70 دۆالر 

بەکرێدراوە. 
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خشتەی ژمارە 61 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن  لە گەڕەکی بەحرکە  لە زۆنی ئەی، دەرەوەی  120 مەتری

زۆنی ئەی )رێگای موسڵ - مەسیف( دەرەوەی 120 مەتری
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

کرێ 
شوقە

کڕین و 
فرۆشتن شوقە کرێ کڕین و 

فرۆشتن

1.46

2.08

283.33

350.00

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی 
بەحرکە

2.08 350.00 208.33 35,000.00 100 مانگی دوو

مانگی  سێ     

1.25 250.00

مانگی چوار     
چارەکی 
1.25دووەم 250.00 250.00 50,000.00 200 مانگی پێنج

مانگی شەش      

1.67 266.67

مانگی حەوت     
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

1.67 266.67 250.00 40,000.00 150 مانگی نۆ

1.25 300.00

مانگی دە     
چارەکی 
مانگی یانزە     چوارەم 

1.25 300.00 250.00 60,000.00 200 مانگی دوانزە

1.46

1.25

325.00

350.00

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی 
بەحرکە

1.25 350.00 250.00 70,000.00 200 مانگی دوو

مانگی  سێ     

2.08 400.00

مانگی چوار     
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

2.08 400.00 208.33 40,000.00 100 مانگی شەش 

1.25 275.00

مانگی حەوت     
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

1.25 275.00 250.00 55,000.00 200 مانگی نۆ

1.67 300.00

مانگی دە     
چارەکی 
مانگی یانزە     چوارەم 

1.67 300.00 250.00 45,000.00 150 مانگی دوانزە

 1.38  475.00

0.86 500.00 172.41 100,000.00 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 گەڕەکی 

مانگی دوو     بەحرکە

1.90 450.00 189.66 45,000.00 100 مانگی سێ

سەرچاوە: نووسینگەی باوکی ئاشتی زرار/ئایار 2021

نرخی خانووبەرە لە گەڕەکی 
بەحرکە لە ماوەی دوو ساڵی 

رابردوودا روو لە بەرزبوونەوە 
بووە، لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا نرخی یەک مەتر 
دووجا خانوو لەم گەڕەکە 

بەرزبووەتەوە بۆ 475 دۆالر، 
لەکاتێکدا لە ساڵی 2019 
بە 283.33 دۆالر و ساڵی 

2020 بە 325 دۆالر مامەڵەی 
پێوەکراوە. لەڕووی کرێ، 

نرخی یەک مەتر دووجا خانوو 
لە گەڕەکی بەحرکە بە 1.46 
دۆالر بووە، بەڵام لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا دابەزیوە 
بۆ 1.38 دۆالر بۆ هەر مەتر 

دووجایەک. 
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خشتەی ژمارە 62 نیشاندەری گۆڕانکارییەکانی نرخی کڕین و فرۆشتن  لە گەڕەکی بەحرکە  لە زۆنی ئەی، دەرەوەی  120 مەتری

زۆنی ئەی )رێگای موسڵ - مەسیف( دەرەوەی 120 مەتری
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک 

تێکڕای نرخ لە و پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

کرێ 
شوقە

کڕین و 
فرۆشتن شوقە کرێ کڕین و 

فرۆشتن

1.67

1.67

317.50

315.00

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2019 بەحرکەی 
نوێ

1.67 315.00 333.33 63,000.00 200 مانگی دوو

مانگی  سێ     

1.67 315.00

1.67 310.00 333.00 62,000.00 200 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

1.67 320.00 333.00 64,000.00 200 مانگی شەش 

1.67 320.00

مانگی حەوت     
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

1.67 320.00 333.00 64,000.00 200 مانگی نۆ

1.67 325.00

مانگی دە     
چارەکی 
مانگی یانزە     چوارەم 

1.67 325.00 333.00 65,000.00 200 مانگی دوانزە

1.67

1.67

307.50

325.00

1.67 325.00 333.33 65,000.00 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 بەحرکەی 
نوێ

مانگی دوو     

1.67 325.00 333.00 65,000.00 200 مانگی  سێ

  

مانگی چوار     
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

مانگی شەش      

1.67 300.00

مانگی حەوت     
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

1.67 300.00 333.00 60,000.00 200 مانگی نۆ

1.67 307.50

مانگی دە     
چارەکی 
1.67چوارەم  305.00 333.00 61,000.00 200 مانگی یانزە

1.67 310.00 333.00 62,000.00 200 مانگی دوانزە

 1.38  315.00

1.38 300.00 275.86 60,000.00 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021

گەڕەکی 
بەحرکەی 

نوێ
1.38 325.00 275.00 65,000.00 200 مانگی دوو

1.38 315.00 275.00 63,000.00 200 مانگی سێ

سەرچاوە: نووسینگەی باوکی ئاشتی زرار/ئایار 2021

نرخی خانووبەرە لە گەڕەکی 
بەحرکەی نوێ بەپێچەوانەی 
گەڕەکی بەحرکەوە روو لە 
دابەزین بووە لەچاو ساڵی 

2019، نرخی یەک مەتر دووجا 
خانوو لە ساڵی 2019 بە 317.5 

دۆالر بووە، لە ساڵی 2020 
بە 307.5 دۆالر و لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵیشدا بە 315 
دۆالر مامەڵەی پێوەکراوە، نرخی 

کرێ لەم گەڕەکەدا لە ساڵی 
2019 و 2020 جێگیر بووە، 

یەک مەتر دووجا خانوو بە 1.67 
دۆالر بەکرێدراوە، لەکاتێکدا 

لە چارەکی یەکەمی ئەمساڵ 
دابەزیوە بۆ 1.38 دۆالر. 
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خشتەی ژمارە 63 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن  لە پڕۆژەی گوندی ئیسپانی لە زۆنی ئەی، دەرەوەی  120 مەتری

زۆنی ئەی )رێگای موسڵ - مەسیف( دەرەوەی 120 مەتری
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

کرێ 
شوقە

کڕین و 
فرۆشتن شوقە کرێ کڕین و 

فرۆشتن

 

 

 

 

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2019 گوندی ئیسپانی

مانگی دوو     

مانگی  سێ     

  

مانگی چوار     
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

مانگی شەش      

  

مانگی حەوت     
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

مانگی نۆ     

  

مانگی دە     
چارەکی 
مانگی یانزە     چوارەم 

مانگی دوانزە     

 

 

 

 

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2020 گوندی ئیسپانی

مانگی دوو     

مانگی  سێ     

  

مانگی چوار     
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

مانگی شەش      

  

مانگی حەوت     
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

مانگی نۆ     

  

مانگی دە     
چارەکی 
مانگی یانزە     چوارەم 

مانگی دوانزە     

   

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 مانگی دووگوندی ئیسپانی

مانگی سێ

سەرچاوە: ئۆفیسی سەرەکی خاکی هەولێر/ئایار 2021

پڕۆژەی گوندی ئیسپانی 
لەسەر شەقامی 150 مەتری 
لە هەولێر و لە زۆنی ئەی کە 
پڕۆژەیەکی نیشتەجێبوونە و 
خانووی ڤێالی 320 مەتری و 

500 مەتری لەخۆدەگرێ و 
رووبەری 110 مەتر سەوزایی 
بۆ هەر خانوویەک لەگەڵدایە، 

ئەم پڕۆژەیە بەشێوازی قیست 
لە چارەکی یەکەمی ئەمساڵدا 
خرایەڕوو، لەماوەی 48 کاژێردا 

زۆربەی یەکەکانی لە بازاڕدا 
فرۆشران. 
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 زۆنی ئەی دەرەوەی بازنەی 120 مەتری )رێگای موسڵ – مەسیف(
پڕۆژەکانی نیشتەجێبوون )شوقە(  

پــڕۆژەی گونــدی لوبنانــی لــە 5/1/2012 مۆڵەتــی لــە دەســتەی وەبەرهێنــان وەرگرتــووە، پڕۆژەكــە لەالیــەن كۆمپانیــای )الحریــری( 
ــەزار و  ــە 3 ه ــە ل ــەم پڕۆژەی ــراوە، ئ ــم زەوی جێبەجێك ــەری 96 دۆن ــەر رووب ــەزار دۆالر لەس ــۆن و 851 ه ــە ســەرمایەی 213 ملی ب
482 یەكــەی نیشــتەجێبوون لــە جــۆری شــوقە و ڤێــال پێكهاتــووە. نرخــی خانووبــەرە لــە شــوقەکانی گونــدی لوبنانــی، یــەک مەتــر 
دووجــا خانــوو لــە ســاڵی 2019 بــە 1116 دۆالر بــووە، لــە ســاڵی 2020 دابەزیــوە بــۆ 877.6 دۆالر و لــە چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵ 

ــۆ 946.43 دۆالر.  ــەوە ب بەرزبووەت
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خشتەی ژمارە 64 نیشاندەری گۆڕانکارییەکانی نرخ لە شوقەکانی گوندی لوبنانی لە زۆنی ئەی، دەرەوەی  120 مەتری

زۆنی ئەی )رێگای موسڵ - مەسیف( دەرەوەی 120 مەتری
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر دووجا )کڕین و 

فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پڕۆژەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان تێکڕای نرخ لە یەک ساڵدا تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
کرێ 
شوقە

کڕین و 
فرۆشتن شوقە کرێ کڕین و 

فرۆشتن

1,116.07

1,000.00

1,000.00 50,000.00 50.00 مانگی یەک

چارەکی یەکەم

2019 گوندی لوبنانی )شوقە(

1,000.00 53,000.00 53.00 مانگی دوو

1,089.29 61,000.00 56.00 مانگی  سێ

1,196.43

813.08 87,000.00 107.00 مانگی چوار

1,330.00چارەکی دووەم 66,500.00 50 مانگی پێنج

1,196.43 67,000.00 56 مانگی شەش

1,071.43

1,300.00 65,000.00 50.00 مانگی حەوت

1,071.43چارەکی سێیەم 60,000.00 56.00 مانگی هەشت

757.01 81,000.00 107.00 مانگی نۆ

1,160.71

1,178.57 66,000.00 56.00 مانگی دە

754.72چارەکی چوارەم 80,000.00 106.00 مانگی یانزە

1,160.71 65,000.00 56.00 مانگی دوانزە

877.50

1,160.71

1,160.71 65,000.00 56.00 مانگی یەک

چارەکی یەکەم

2020 گوندی لوبنانی

1,320.00 66,000.00 50.00 مانگی دوو

826.67 62,000.00 75 مانگی  سێ

880.00

880.00 66,000.00 75 مانگی چوار

714.95چارەکی دووەم 76,500.00 107 مانگی پێنج

1,100.00 55,000.00 50.00 مانگی شەش

875.00

1,035.71 58,000.00 56.00 مانگی حەوت

875.00چارەکی سێیەم 70,000.00 80.00 مانگی هەشت

875.00 70,000.00 80.00 مانگی نۆ

812.50

787.50 63,000.00 80.00 مانگی دە

812.50چارەکی چوارەم 65,000.00 80.00 مانگی یانزە

1,160.71 65,000.00 56.00 مانگی دوانزە

946.43

800.00 64,000.00 80.00 مانگی یەک

چارەکی یەکەم 2021 946.43گوندی لوبنانی 53,000.00 56.00 مانگی دوو

1,140.00 57,000.00 50.00 مانگی سێ

سەرچاوە:ئۆفیسی سەرەکی عەقاراتی رابەر/8ی نیسان 2021، نووسینگەی باخی شەقڵاوە لە گوندی لوبنانی،17ی نیسان 2021
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خشتەی ژمارە 65 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن  لە شوقەکانی الالڤ ستی ڤیو لە زۆنی ئەی، دەرەوەی  120 مەتری

زۆنی ئەی )رێگای موسڵ - مەسیف( دەرەوەی 120 مەتری
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک 

تێکڕای نرخ لە و پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ 
شوقە

کڕین و 
فرۆشتن شوقە کرێ کڕین و 

فرۆشتن

695.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 شوقەکانی 
الالڤ سیتی

مانگی دوو

مانگی  سێ

مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

مانگی شەش

690.00

700.00 58,100 83 مانگی حەوت
چارەکی 
690.00سێیەم 86,250 125 مانگی هەشت

688.24 117,000 170 مانگی نۆ

700.00

730.72 60,650 83 مانگی دە
چارەکی 
700.00چوارەم 87,500 125 مانگی یانزە

700.00 119,000 170 مانگی دوانزە

700.00

710.84

710.84 59,000 83 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 الالڤ سیتی

720.00 90,000 125 مانگی دوو

700.00 119,000 170 مانگی  سێ

700.00

722.89 60,000 83 مانگی چوار
چارەکی 
700.00دووەم 87,500 125 مانگی پێنج

688.24 117,000 170 مانگی شەش

690.00

700.00 58,100 83 مانگی حەوت
چارەکی 
690.00سێیەم 86,250 125 مانگی هەشت

688.24 117,000 170 مانگی نۆ

700.00

710.84 59,000 83 مانگی دە
چارەکی 
700.00چوارەم 87,500 125 مانگی یانزە

688.24 117,000 170 مانگی دوانزە

700.00

710.84 59,000 83 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 700.00الالڤ سیتی 87,500 125 مانگی دوو

688.24 117,000 170 مانگی سێ

سەرچاوە:ئۆفیسی سەرەکی عەقاراتی رابەر/8ی نیسان 2021، ئۆفیسی سەرەکی باخی شەقڵاوە/28ی نیسان 2021

پڕۆژەی lalav sky view لە 
رۆژی )17/11/2020( موڵەتی 

لە دەستەی وەبەرهێنان 
وەرگرتووە، پڕۆژەكە بە 

سەرمایەی 125 ملیۆن دۆالر 
جێبەجێكراوە و لە 2730 
یەكەی نیشتەجێبوون لە 

جۆری شوقە پێكهاتووە. ئەم 
پڕۆژەیە ئێستا لە قۆناخی 

جێبەجێکردندایە و نرخی لە 
چارەکی یەکەمی ئەمساڵ 

و ساڵی 2020 جێگیر بووە، 
نرخی یەک مەتر دووجا شوقە 

بە 700 دۆالر مامەڵەی 
پێوەکراوە. 
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خشتەی ژمارە 66 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن  لە شوقەکانی شاری مامۆستایان لە زۆنی ئەی، دەرەوەی  120 مەتری

زۆنی ئەی )رێگای موسڵ  - مەسیف( دەرەوەی 120 مەتری
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

کرێ 
شوقە

کڕین و 
فرۆشتن شوقە کرێ کڕین و 

فرۆشتن

 

 

328.71

308.70

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2019
شاری 

مامۆستایان 
)شوقە(

 295.65  34,000.00 115 مانگی دوو

 321.74  37,000.00 115 مانگی  سێ

 304.35

 304.35  35,000.00 115 مانگی چوار
چارەکی 
500.00 دووەم  42,500.00 85 مانگی پێنج

 230.59  19,600.00 85 مانگی شەش 

 348.72

 407.64  64,000.00 157 مانگی حەوت
چارەکی 
289.80 سێیەم  28,400.00 98 مانگی هەشت

مانگی نۆ     

 628.70

مانگی دە     
چارەکی 
856.12 چوارەم   83,900.00 98 مانگی یانزە

 401.27  63,000.00 157 مانگی دوانزە

 

 

384.73

351.30

 326.09  37,500.00 115 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020
شاری 

مامۆستایان 
)شوقە(

 421.74  48,500.00 115 مانگی دوو

 351.30  40,400.00 115 مانگی  سێ

 418.15

مانگی چوار     
چارەکی 
423.57 دووەم  66,500.00 157 مانگی پێنج

 412.74  64,800.00 157 مانگی شەش 

 339.13

 339.13  39,000.00 115 مانگی حەوت
چارەکی 
339.13 سێیەم  39,000.00 115 مانگی هەشت

 447.06  38,000.00 85 مانگی نۆ

 427.06

 427.06  36,300.00 85 مانگی دە
چارەکی 
477.71 چوارەم   75,000.00 157 مانگی یانزە

 402.35  34,200.00 85 مانگی دوانزە

   452.94

 403.53  34300 85 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021

شاری 
مامۆستایان 

)شوقە(
 518.37  50800 98 مانگی دوو

 452.94  38500 85 مانگی سێ

سەرچاوە:ئۆفیسی سەرەکی عەقاراتی رابەر/8ی نیسان 2021،  نووسینگەی هەرێم/ئایار 2021

نرخی خانووبەرە لە پڕۆژەی 
شاری مامۆستایان لە 

بەرزبوونەوەدا بووە، نرخی یەک 
مەتر دووجا شوقە لە ساڵی 

2019 بە 328.71 دۆالر بووە، 
ساڵی 2020 بە 384.73 دۆالر 

و لە چارەکی یەکەمی ئەمساڵ 
بە 452.94 دۆالر مامەڵەی 

پێوەکراوە. 
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خشتەی ژمارە 67 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن لە شوقەکانی سەن تاوەر لە زۆنی ئەی، دەرەوەی 120 مەتری

زۆنی ئەی )رێگای موسڵ - مەسیف( دەرەوەی 120 مەتری
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک 

تێکڕای نرخ لە و پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

کرێ 
شوقە

کڕین و 
فرۆشتن شوقە کرێ کڕین و 

فرۆشتن

 

نەهاتووەتە بازاڕ

 

 

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2019 شوقەکانی 
سەن تاوەر

مانگی دوو     

مانگی  سێ     

  

مانگی چوار     
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

مانگی شەش      

  

مانگی حەوت     
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

مانگی نۆ     

  

مانگی دە     
چارەکی 
مانگی یانزە     چوارەم 

مانگی دوانزە     

 

 

690.00

 

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2020 شوقەکانی 
سەن تاوەر

مانگی دوو     

مانگی  سێ     

  

مانگی چوار     
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

مانگی شەش      

  

مانگی حەوت     
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

مانگی نۆ     

 بە نرخی کۆمپانیا 
دەفرۆشرێت 690.00

 700.00  52,500.00 75 مانگی دە
چارەکی 
680.00 چوارەم   51,000.00 75 مانگی یانزە

مانگی دوانزە     

   680.00

 700.00  700 75 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 680.00 سەن تاوەر  680 75 مانگی دوو

 680.00  680 75 مانگی سێ

سەرچاوە: ئۆفیسی سەرەکی باخی شەقڵاوە/28ی نیسان 2021

پڕۆژەی sun tower لە 
رۆژی 22/9/2020 مۆڵەتی 

لە دەستەی وەبەرهێنان 
وەرگرتووە، پڕۆژەكە لەالیەن 

كۆمپانیای  name بە 
سەرمایەی 50 ملیۆن و 432 

هەزار دۆالر جێبەجێكراوە، 
پڕۆژەكە لە 1188 یەكەی 

نیشتەجێبوون لە جۆری شوقە 
پێكهاتووە. ئەم پڕۆژەیە لە 
قۆناخی جێبەجێکردندایە و 

نرخی یەک مەتر دووجای 600 
دۆالرە. 
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خشتەی ژمارە 68 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن  لە شوقەکانی سەن تاوەر لە زۆنی ئەی، دەرەوەی  120 مەتری

زۆنی ئەی )رێگای موسڵ - مەسیف( دەرەوەی 120 مەتری
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

کرێ 
شوقە

کڕین و 
فرۆشتن شوقە کرێ کڕین و 

فرۆشتن

 

 

 

 

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2019 پێشەنگ تاوەر

مانگی دوو     

مانگی  سێ     

  

مانگی چوار     
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

مانگی شەش      

  

مانگی حەوت     
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

مانگی نۆ     

  

مانگی دە     
چارەکی 
مانگی یانزە     چوارەم 

مانگی دوانزە     

 

 

560.00

 

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2020 پێشەنگ تاوەر

مانگی دوو     

مانگی  سێ     

  

مانگی چوار     
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

مانگی شەش      

 560.00

مانگی حەوت     
چارەکی 
560.00 سێیەم  72,800.00 130 مانگی هەشت

 560.00 مانگی نۆ   

 560.00

 560.00 مانگی دە   
چارەکی 
560.00 چوارەم   72,800.00 130 مانگی یانزە

مانگی دوانزە     

   560.00

 560.00  72800 130 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 560.00 پێشەنگ تاوەر  72800 130 مانگی دوو

مانگی سێ     

سەرچاوە:  ئۆفیسی سەرەکی باخی شەقڵاوە/28ی نیسان 2021

پڕۆژەی پێشەنگ تاوەر لە 
قۆناخی جێبەجێکردندایە 
و نرخی یەک مەتر دووجا 
شوقەی بە 560 دۆالرە. 
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3.1.2 بازاڕی خانووبەرە زۆنی بی )رێگای مەسیف – رێگای کۆیە(

ــدا کــراوە،  ــی نیشــتەجێبوونی تێ ــڕۆژە نوێیەکان ــن پ ــەی زۆرتری ــی ئ ــر کــە دوای زۆن ــزگای هەولێ ــە ســەنتەری پارێ ناوچەیەکــی دیکــە ل
بریتییــە لــە زۆنــی بــی کــە دەکەوێتــە نێــوان رێــگای مەســیف و کۆیــە، لــەم بەشــەدا و بەگشــتیش بــۆ ســاڵی 2019 بەهــای یــەک 
ــر دووجــا خانــووش بــۆ کــرێ 1.80 دۆالر بــووە. لــە ســاڵی 2020  ــر دووجــا خانــوو گەیشــتووەتە 520 دۆالر و نرخــی یــەک مەت مەت
ــوە و لەچــاو ســاڵی  ــوو لەالیەكــی دیكــە دابەزی ــۆ خان ــەك و نرخــی کرێــش ب ــن و فرۆشــتن لەالی ــەم بەشــەدا هــەردوو نرخــی کڕی ل
2019 بەڕێــژەی %3.85 کەمیکــردووە و بەهــای یــەک مەتــر دووجــا خانــوو بووەتــە 520 دۆالر و نرخــی کرێــش بووەتــە 1.67 دۆالر. 
لەالیەکــی دیکــەوە ئەگــەر چارەکــی یەکەمــی 2021 ، واتــە ئەمســاڵ بــەراورد بکەیــن بــە دوو ســاڵی رابــردوو، ئــەوا نرخــی یــەک مەتــر 
دووجــا خانــوو بەڕێــژەی %4.62 بــۆ ســاڵی 2019 و بەڕێــژەی %8.8 بــۆ ســاڵی 2020  بەرزبووەتــەوە. نرخــی یــەک مەتــر دووجــا خانــوو 
لــە چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵدا بــە بەهــای 544 دۆالر کڕیــن و فرۆشــتنی پێوەکــراوە و لــەم چارەکەشــدا نرخــی یــەک مەتــر دووجــا 

خانــوو بــۆ کــرێ 1.50 دۆالر بــووە. 

لەنێــو ئــەم زۆنــەدا چەنــد پــڕۆژەی نیشــتەجێبوون هەبــووە کــە شــوقەیە و داتاکانــی کۆکراوەتــەوە، بــۆ نموونــە یەکێــک لە پــڕۆژەكان 
ــاڵدا  ــی ئەمس ــی یەکەم ــە چارەک ــوقە ل ــا ش ــر دووج ــەک مەت ــی ی ــە. نرخ ــگای کۆی ــە دەرەوەی رێ ــتی(یە ل ــن س ــوقەکانی )بەفری ش
273.33 دۆالر بــوو، لــە چارەکــی کۆتایــی 2019 شــدا بــە 260 دۆالر مامەڵــەی پێوەکــراوە، واتــە نرخــی یــەک مەتــر دووجــا شــوقە 
بەرزبووەتــەوە، بــەڵام نرخــی یــەک مەتــر دووجــا شــوقە بــۆ کــرێ لــە ســاڵی 2019وە تاوەکــو چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵ بەگشــتی 
بــە 1.33 دۆالر بــووە. لــەم زۆنــەدا داتاکانــی زیاتــر لــە 27 گــەڕەک و پــڕۆژە نوێیەکانــی نیشــتەجێبوون لــە چــوار بەشــی نــاو بازنــەی 60 
مەتــری، 100 مەتــری و نــاوەوە و دەرەوەی 120 مەتــری کۆکراونەتــەوە. زۆرتریــن پڕۆژەکانــی نیشــتەجێبوونی خانــوو کەوتوونەتــە 
ئــەم بەشــەی شــاری هەولێــر، لــە خشــتەی ژمــارە )69( دا نــاوی گــەڕەک و پــڕۆژەکان نیشــاندراوە )لــە راپۆرتــی گشــتیدا هاتــووە(.  
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خشتەی ژمارە 69 ناوی گەڕەک و پڕۆژەکانی نیشتەجێبوون )خانوو + شوقە( لە رێگای مەسیف - رێگای کۆیە

گەڕەک و پڕۆژەکانی سەنتەری هەولێر
ژمارەی گەڕەک و پڕۆژەکان  هێڵی جیاکردنەوەی گەڕەک و پڕۆژەکان گەڕەک و پڕۆژەکان  زۆن

7 ناو 60

گەڕەکی شەهیدان

بی

گەڕەکی سێتاقان

گەڕەکی خانەقا

گەڕەکی خانزاد )بەستە پیازە(

6 ناو 100

گەڕەکی ئەندازیاران

گەڕەکی رووناکی

گەڕەکی موفتی

گەڕەکی گوڵان 1 +2 

گەڕەکی ژین

شاری باجگر

4 ناو 120
مارینا 1 + 2+3

فامیلی الند

19 دەرەوەی 120

گەڕەکی هەولێری نوێ )1+2+3(

گەڕەکی سێبەردان

گەڕەکی شاوەیس

گەڕەکی بێتواتەی نوێ

پڕۆژەی ئاشتی ستی 1

پڕۆژەی ئاشتی ستی 2

گڵۆباڵ ستی

ئۆزاڵ ستی

پڕۆژەی ئەنتالنتیک

النە ستی

هیوا ستی

دوبەی ستی

ماس ستی

فیوچە ستی

بەفرین ستی

شاری زەیتون

پەرۆش توین



111

زۆنی بی، ناو بازنەی 60 مەتری )رێگای مەسیف – کۆیە( گەڕەک و پڕۆژەی نیشتەجێبوون

لەنــاو بازنــەی 60 مەتــری لــەم زۆنــەدا لــە ســاڵی 2019 نرخــی یــەک مەتــر دووجــا خانــوو بــە 587 دۆالر بــووە، بــۆ کرێــش بــە 1.84 
ــە گوتــەی خــاوەن نووســینگەکان زۆر بەکەمــی کڕیــن و فرۆشــتنی خانووبــەرەی تێــدا  دۆالر بــووە، ئــەو گەڕەکانــەی وەرگیــراون، ب
بــووە، چونکــە گەڕەکــە کۆنەکانــی هەولێــر پێکدەهێنــن. لــە ســاڵی 2020 نرخــی یــەک مەتــر دووجــا لــە زۆنــی بــی لەنــاو بازنــەی 60 
مەتــری دابەزیــوە و بووەتــە 548.05 دۆالر و نرخــی کرێــش بووەتــە 1.77 دۆالر، بــەڵام ئەگــەر چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵ بــەراورد 
بکەیــن بــە دوو ســاڵی رابــردوو، ئــەوا نرخــی یــەک مەتــر دووجــا بەرزبووەتــەوە و بووەتــە 595.43 دۆالر بــۆ هــەر مەتــر دووجایــەک. 

ئەگــەر لــەم زۆنــەدا و بــۆ نموونــە گەڕەکــی خانەقــا وەربگریــن، ئــەوا نرخــی کڕیــن و فرۆشــتن لــە گەڕەکــی خانەقــا و لــە ســاڵی 2019 
، بەهــای یــەک مەتــر دووجــا خانــووی بــە 541.63 دۆالر بــووە و نرخــی یــەک مەتــر دووجــا کرێــش بــە 1.96 دۆالر بــووە، بــەڵام ســاڵی 
ــە 1.85  ــوو بووەت ــر دووجــا خان ــەک مەت ــۆ ی ــش ب ــۆ 530.09 دۆالر و نرخــی کرێ ــوە ب ــوو دابەزی ــر دووجــا خان ــەک مەت 2020 نرخــی ی
دۆالر. ئەگــەر چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵ بــە ســاڵی 2019 و 2020 بــەراورد بکەیــن، ئــەوا نرخــی کڕیــن و فرۆشــتن بەرزبووەتــەوە، 
نرخــی یــەک مەتــر دووجــا خانــوو بەڕێــژەی %3.65 بــە بــەراورد بــە ســاڵی 2020 زیادیکــردووە، بــەڵام بەڕێــژەی %11.89 نرخــی کــرێ 
دابەزیــوە، ئەویــش بەهــۆی ئــەوەی خانووەکانــی ئــەم گەڕەکانــە بــە دینــار دەدرێــن بەکــرێ و لەگــەڵ دابەزینــی بەهــای دینــار بەرانبــەر 
دۆالر، ئــەو گۆڕانکارییــە لــە گەڕەکــە کۆنەکانــی هەولێــر بــۆ کــرێ روویــداوە و لەچــاو ســاڵانی رابــردوودا نرخــی کــرێ کەمیکــردووە.   
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 خشتەی ژمارە 70 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی سێتاقان لە زۆنی بی، ناو 60 مەتری

زۆنی بی )رێگای مەسیف- کۆیە( ناو 60 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر 
بە مەتر 
دووجا 
خانوو

مانگەکان ساڵ ناوی گەڕەک و پڕۆژەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
کرێ 
خانوو

کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

1.72

1.84

634.03

563.24

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی سێتاقان

1.72 567.65 291.67 96,500.00 170 مانگی دوو

1.96 558.82 333.33 95,000.00 170 مانگی  سێ

1.61 611.11

مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

1.61 611.11 290.00 110,000.00 180 مانگی شەش

1.75 675.00

مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

1.75 675.00 350.00 135,000.00 200 مانگی نۆ

1.68 656.94

1.61 638.89 290.00 115,000.00 180 مانگی دە
چارەکی 
1.75چوارەم 675.00 350.00 135,000.00 200 مانگی یانزە

مانگی دوانزە

1.74

1.72

566.01

576.47

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی سێتاقان

1.72 576.47 291.67 98,000.00 170 مانگی دوو

مانگی  سێ

1.77 690.00

1.77 690.00 354.17 138,000.00 200 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

مانگی شەش

1.85 555.56

مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

1.85 555.56 333.33 100,000.00 180 مانگی نۆ

1.59 529.41

مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزەچوارەم

1.59 529.41 270.83 90,000.00 170 مانگی دوانزە

1.44 641.54

1.42 570.59 241.38 97,000.00 170 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 مانگی دووگەڕەکی سێتاقان

1.47 712.50 293.10 142,500.00 200 مانگی سێ

سەرچاوە: نووسینگەی گەزەنگ/ ئایار 2021

لە گەڕەکی سێتاقان نرخی 
یەک مەتر دووجا خانوو لە 

ساڵی 2020 دابەزیوە بۆ 
566 دۆالر، لەکاتێکدا نرخی 
یەک مەتر دووجا خانوو لە 
ساڵی 2019 بە 634 دۆالر 

بووە و لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا بەرزبووەتەوە 

بۆ 641 دۆالر، لەڕووی 
کرێشەوە نرخی یەک مەتر 

دووجا خانوو لەم گەڕەکەدا 
لە ساڵی 2019 بە 1.72 

دۆالر بووە، لە ساڵی 2020 
بە 1.74 دۆالر و لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا دابەزیوە 

بۆ 1.41 دۆالر، ئەویش 
بەهۆی دابەزینی بەهای 

دینار بەرامبەر دۆالر بووە، 
چونکە لەم گەڕەکەدا کرێ 

بە دینارە.
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خشتەی ژمارە 71 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی شەهیدان لە زۆنی بی، ناو 60 مەتری

زۆنی بی )رێگای مەسیف - کۆیە ( ناو 60 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک 

تێکڕای نرخ لە و پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ 
خانوو

کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

1.33

1.33

520.00

520.00

1.33 520.00 166.67 65,000.00 125 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی 
شەهیدان

مانگی دوو

مانگی  سێ

1.32 520.00

مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

1.32 520.00 165.00 65,000.00 125 مانگی شەش

مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

مانگی نۆ

1.33 540.00

مانگی دە
چارەکی 
1.33چوارەم 540.00 166.00 67,500.00 125 مانگی یانزە

مانگی دوانزە

1.16

1.28

510.86

515.38

1.28 515.38 166.67 67,000.00 130.00 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی 
شەهیدان

مانگی دوو

مانگی  سێ

0.96 346.82

مانگی چوار
چارەکی 
0.96دووەم 346.82 166.00 60,000.00 173.00 مانگی پێنج

مانگی شەش

1.05 506.33

مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

1.05 506.33 166.00 80,000.00 158.00 مانگی نۆ

1.28 576.92

مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزەچوارەم

1.28 576.92 166.00 75,000.00 130.00 مانگی دوانزە

1.10 544.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 گەڕەکی 

1.10شەهیدان 544.00 137.93 68,000.00 125 مانگی دوو

مانگی سێ

سەرچاوە: نووسینگەی گەزەنگ/ ئایاری 2021

نرخی خانووبەرە لە گەڕەکی 
شەهیدان بۆ یەک مەتر دووجا 

لە ساڵی 2020دا بەراورد بە 
ساڵی 2019 بەرزبووەتەوە. 

نرخی یەک مەتر دووجا بە 
510 دۆالر بووە، لە ساڵی 

2019 بە 520 دۆالر بووە و 
لە چارەکی یەکەمی ئەمساڵ 
بەرزبووەتەوە بۆ 544 دۆالر. 
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خشتەی ژمارە 72 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی خانەقا لە زۆنی بی ناو 60 مەتری

زۆنی بی )رێگای مەسیف - کۆیە( ناو 06 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ 
خانوو

کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

1.96

2.08

541.63

576.92

2.08 576.92 270.00 75,000.00 130 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی خانەقا

مانگی دوو

مانگی  سێ

1.81 491.33

مانگی چوار
چارەکی 
1.81دووەم 491.33 312.50 85,000.00 173 مانگی پێنج

مانگی شەش

1.85 506.33

مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

1.85 506.33 291.67 80,000.00 158 مانگی نۆ

2.08 576.92

مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزەچوارەم

2.08 576.92 270.83 75,000.00 130 مانگی دوانزە

1.85

2.08

530.09

580.77

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی خانەقا

2.08 580.77 270.83 75,500.00 130 مانگی دوو

مانگی  سێ

1.85 506.33

1.85 506.33 291.67 80,000.00 158 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

مانگی شەش

1.81 491.33

مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

1.81 491.33 312.50 85,000.00 173 مانگی نۆ

553.85

مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزەچوارەم

1.92 553.85 250.00 72,000.00 130 مانگی دوانزە

1.63 549.32

1.53 506.33 241.38 80,000.00 158 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 مانگی دووگەڕەکی خانەقا

1.72 592.31 224.14 77,000.00 130 مانگی سێ

سەرچاوە: بازاڕی بۆرسەی هەولێر/ ئایاری 2021

لە گەڕەکی خانەقا، نرخی 
یەک مەتر دووجا خانوو لە 

ساڵی 2019 دا بە 541.83 
دۆالر بووە، لە ساڵی 2020 
بە 530 دۆالر و لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا بە 
549.32 دۆالر بوو. لەم 

گەڕەکەدا نرخی یەک مەتر 
دووجا خانوو بۆ کرێ روو 

لە دابەزین بووە، لە ساڵی 
2019 دا بە 1.96 دۆالر و 

لە ساڵی 2020 بە 1.85 
دۆالر و لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵ بە 1.63 دۆالر 
بووە. 
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خشتەی ژمارە 73 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی خانزاد و بەستەپیازە  لە زۆنی بی، ناو 60 مەتری

زۆنی بی )رێگای مەسیف - کۆیە ( ناو 60 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک 

تێکڕای نرخ لە و پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ 
خانوو

کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

1.50

1.89

333.64

327.27

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019

گەڕەکی 
خانزاد 

)بەستە 
پیازە(

1.89 327.27 208.33 36,000.00 110 مانگی دوو

مانگی  سێ

1.50 340.00

مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

1.50 340.00 375.00 85,000.00 250 مانگی شەش

1.25 318.18

1.25 337.50 250.00 67,500.00 200 مانگی حەوت
چارەکی 
1.25سێیەم 0.00 250.00 200 مانگی هەشت

1.89 318.18 208.00 35,000.00 110 مانگی نۆ

1.50 340.00

1.50 340.00 375.00 85,000.00 250 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزەچوارەم

مانگی دوانزە

1.50

1.57

332.82

333.64

1.25 340.00 250.00 68,000.00 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020

گەڕەکی 
خانزاد 

)بەستە 
پیازە(

1.89 327.27 208.33 36,000.00 110 مانگی دوو

مانگی  سێ

1.50 340.00

مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

1.50 340.00 375.00 85,000.00 250 مانگی شەش

1.25 317.05

1.25 325.00 250.00 65,000.00 200 مانگی حەوت
چارەکی 
1.25سێیەم 250.00 200 مانگی هەشت

1.89 309.09 208.00 34,000.00 110 مانگی نۆ

1.50 332.00

1.50 332.00 375.00 83,000.00 250 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزەچوارەم

مانگی دوانزە

1.38 338.75

1.50 340.00 375.00 85,000.00 250 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021

گەڕەکی 
خانزاد 

)بەستە 
پیازە(

1.25 337.50 250.00 67,500.00 200 مانگی دوو

مانگی  سێ

سەرچاوە: بازاڕی بۆرسەی هەولێر/ ئایاری 2021

نرخی خانووبەرە لە گەڕەکی 
خانزاد )بەستە پیازە( 

تاڕادەیەک جێگیربووە، نرخی 
یەک مەتر دووجا لە ساڵی 

2019 بە 33.64 دۆالر بووە، 
ساڵی 2020 بە 332.82 

دۆالر و لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا بە 338.75 دۆالر 

بووە، لەڕووی کرێ، نرخی یەک 
مەتر دووجا لە گەڕەکی خانزاد 

لە ساڵی 2019 و 2020 بە 
1.50 دۆالر بووە، لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا دابەزیوە 
بۆ 1.38 دۆالر بۆ هەر مەتر 

دووجایەک. 
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زۆنی بی ناو بازنەی 100 مەتری )رێگای مەسیف – کۆیە( گەڕەک و پڕۆژەی نیشتەجێبوون

لەنــاو بازنــەی 100 مەتــری لــە زۆنــی بــی بەپێچەوانــەی زۆربــەی شــوێنەکانی دیکــەی ســەنتەری هەولێــر، لــە ســاڵی 2020دا نرخــی 
ــەی  ــە 517.19 دۆالر مامەڵ ــا ب ــر دووج ــەک مەت ــی ی ــەدا نرخ ــەم زۆن ــوە، ل ــۆوە بینی ــەوەی بەخ ــوو بەرزبوون ــا خان ــر دووج ــەک مەت ی
پێوەکــراوە، لەکاتێکــدا لــە ســاڵی 2019 نرخــی یــەک مەتــر دووجــا بــە 487.50 دۆالر بــووە. ئەگــەر چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵیش 
بــەراورد بکەیــن بــە 2020، ئــەوا دەبینیــن دابەزیــوە و لەچــاو ســاڵی 2019 بەرزبووەتــەوە، لــە چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵدا نرخــی 
یــەک مەتــر دووجــا بــە 500 دۆالر بــووە و نرخــی کرێــش وەک ســاڵی 2019 بــووە بــۆ یــەک مەتــر دووجــا کــە 1.55 دۆالر بــووە. نرخــی 
خانووبــەرە لــە گەڕەکــی رووناکــی لــە ســاڵی 2020دا دابەزیــوە، نرخــی یــەک مەتــر دووجــا خانــوو لــە ســاڵی 2019 بــە 833.33 دۆالر و 
لــە چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵدا بــە 900 دۆالر و لــە ســاڵی 2020دا بــە 775.5 دۆالر بــووە، لــەڕووی کــرێ، نرخــی یــەک مەتــر دووجــا 
خانــوو لــە ســاڵی 2019 بــە 2.58 دۆالر، لــە ســاڵی 2020 بــە 2.64 دۆالر و لــە چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵدا دابەزیــوە بــۆ 2.18 دۆالر 

بــۆ هــەر مەتــر دووجایــەک. 
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خشتەی ژمارە 74 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی رووناکی لە زۆنی بی، ناو 100 مەتری

زۆنی بی )رێگای مەسیف- کۆیە ( ناو 100 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا )کڕین و 

فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پڕۆژەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان تێکڕای نرخ لە یەک ساڵدا تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
کرێ 
خانوو

کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

2.58

2.78

833.33

833.33

مانگی یەک

چارەکی یەکەم

2019 گەڕەکی رووناکی

2.78 833.33 833.33 250,000.00 300 مانگی دوو

مانگی  سێ

2.50 833.33

مانگی چوار

2.50چارەکی دووەم 833.33 1,500.00 500,000.00 600 مانگی پێنج

مانگی شەش

2.50 833.33

مانگی حەوت

مانگی هەشتچارەکی سێیەم

2.50 833.33 1,500.00 500,000.00 600 مانگی نۆ

2.67 800.00

مانگی دە

2.67چارەکی چوارەم 800.00 800.00 240,000.00 300 مانگی یانزە

مانگی دوانزە

2.64

2.50

775.00

800.00

2.50 800.00 1,500.00 480,000.00 600 مانگی یەک

چارەکی یەکەم

2020 گەڕەکی رووناکی

مانگی دوو

مانگی  سێ

2.78 800.00

2.78 800.00 833.33 240,000.00 300 مانگی چوار

مانگی پێنجچارەکی دووەم

مانگی شەش

2.78 733.33

مانگی حەوت

مانگی هەشتچارەکی سێیەم

2.78 733.33 833.00 220,000.00 300 مانگی نۆ

2.22 750.00

مانگی دە

مانگی یانزەچارەکی چوارەم

2.22 750.00 1,333.33 450,000.00 600 مانگی دوانزە

2.18 900.00

2.30 900.00 689.66 270,000.00 300 مانگی یەک

چارەکی یەکەم 2021 مانگی دووگەڕەکی  رووناکی

2.07 900.00 1,241.38 540,000.00 600 مانگی  سێ

سەرچاوە: نووسینگەی مەوالنا/ ئایاری 2021
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خشتەی ژمارە 75 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی موفتی   لە زۆنی بی، ناو 100 مەتری

زۆنی بی )رێگای مەسیف - کۆیە (  ناو 100 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ 
خانوو

کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

1.97

2.08

933.33

800.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی موفتی

2.08 800.00 1,250.00 480,000.00 600 مانگی دوو

مانگی  سێ

1.94 1,100.00

مانگی چوار
چارەکی 
1.94دووەم 1,100.00 583.33 330,000.00 300 مانگی پێنج

مانگی شەش

2.00 750.00

2.33 800.00 583.00 200,000.00 250 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

1.67 700.00 1,000.00 420,000.00 600 مانگی نۆ

1.94 1,066.67

مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزەچوارەم

1.94 1,066.67 583.33 320,000.00 300 مانگی دوانزە

1.81

1.94

720.00

1,100.00

1.94 1,100.00 583.33 330,000.00 300 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی موفتی

مانگی دوو

مانگی  سێ

1.67 800.00

1.67 800.00 1,000.00 480,000.00 600 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

مانگی شەش

2.33 640.00

مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

2.33 640.00 583.33 160,000.00 250 مانگی نۆ

1.67 583.33

1.94 500.00 583.00 150,000.00 300 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزەچوارەم

1.39 666.67 833.33 400,000.00 600 مانگی دوانزە

1.67 950.00

1.61 1,066.67 482.76 320,000.00 300 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 مانگی دووگەڕەکی موفتی

1.72 833.33 1,034.48 500,000.00 600 مانگی  سێ

سەرچاوە: نووسینگەی راستی و ژیان/ ئایاری 2021

لە گەڕەکی موفتی، لە 
دەرەوەی بازنەی 60 مەتری، 
نرخی یەک مەتر دووجا خانوو 

لە ساڵی 2019 دا بە 933.33 
دۆالر بووە، لە ساڵی 2020دا 

دابەزیوە بۆ 720 دۆالر و لە 
چارەکی یەکەمی ئەمساڵدا 

بەرزبووەتەوە بۆ 950 دۆالر. 
لەڕووی نرخی کرێ، یەک مەتر 

دووجا خانوو لە گەڕەکی 
موفتی لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا دابەزیوە بۆ 1.67 

دۆالر، لەکاتێکدا لە ساڵی 
2019 بە 1.97 دۆالر و لە 

ساڵی 2020 بە 1.81 دۆالر 
بەکرێدراوە. 
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خشتەی ژمارە 76 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی ئەندازیاران  لە زۆنی بی، ناو 100 مەتری

زۆنی بی )رێگای مەسیف- کۆیە( ناو 100 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک 

تێکڕای نرخ لە و پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ 
خانوو

کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

1.98

1.88

487.50

450.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی 
ئەندازیاران

1.88 450.00 375.00 90,000.00 200 مانگی دوو

مانگی  سێ

2.08 531.25

مانگی چوار
چارەکی 
2.08دووەم 531.25 333.33 85,000.00 160 مانگی پێنج

مانگی شەش

1.88 437.50

مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

1.88 437.50 375.00 87,500.00 200 مانگی نۆ

2.08 525.00

مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزەچوارەم

2.08 525.00 333.00 84,000.00 160 مانگی دوانزە

1.93

1.98

517.19

518.75

2.08 562.50 333.33 90,000.00 160 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی 
ئەندازیاران

مانگی دوو

1.88 475.00 375.00 95,000.00 200 مانگی  سێ

1.88 550.00

1.88 550.00 375.00 110,000.00 200 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

مانگی شەش

1.88 450.00

مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

1.88 450.00 375.00 90,000.00 200 مانگی نۆ

1.98 515.63

1.88 500.00 375.00 100,000.00 200 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزەچوارەم

2.08 531.25 333.00 85,000.00 160 مانگی دوانزە

1.55 500.00

1.55 425.00 310.34 85,000.00 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 گەڕەکی 

1.55ئەندازیاران 500.00 310.00 100,000.00 200 مانگی دوو

1.72 500.00 275.86 80,000.00 160 مانگی سێ

سەرچاوە: نووسینگەی باخی کوردستان/ ئایاری 2021

هەروەها نرخی یەک مەتر 
دووجا خانوو لە گەڕەکی 

ئەندازیاران لە ساڵی 2019 
دا بە 487.5 دۆالر بووە 

و لە ساڵی 2020 بە 517 
دۆالر و لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا بە 500 دۆالر 
بووە.
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خشتەی ژمارە 77 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە شاری باجگر  لە زۆنی بی، ناو بازنەی 100 مەتری

زۆنی بی )رێگای مەسیف - کۆیە( ناو 100 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ 
خانوو

کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

2.50

2.50

725.00

700.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 شاری باجگر

2.50 700.00 500.00 140,000.00 200 مانگی دوو

مانگی  سێ

2.08 600.00

مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

2.08 600.00 520.83 150,000.00 250 مانگی شەش

2.50 750.00

مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

2.50 750.00 500.00 150,000.00 200 مانگی نۆ

2.50 775.00

مانگی دە
چارەکی 
2.50چوارەم 775.00 500.00 155,000.00 200 مانگی یانزە

مانگی دوانزە

2.50

2.50

675.00

750.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 شاری باجگر

2.50 750.00 500.00 150,000.00 200 مانگی دوو

مانگی  سێ

2.08 640.00

2.08 640.00 520.83 160,000.00 250 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

مانگی شەش

2.50 650.00

مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

2.50 650.00 500.00 130,000.00 200 مانگی نۆ

2.50 700.00

2.50 700.00 500.00 140,000.00 200 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزەچوارەم

مانگی دوانزە

2.16 725.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 2.16شاری باجگر 725.00 431.03 145,000.00 200 مانگی دوو

مانگی  سێ

سەرچاوە: ئۆفیسی سەرەکی عەقاراتی رابەر/8ی نیسان

پڕۆژەی شاری باجگر کە لە 
رۆژی 2009/4/29 مۆڵەتی 

لە دەستەی وەبەرهێنان 
وەرگرتووە، لەالیەن گرووپی 

جیهان بە سەرمایەی 40 
ملیۆن و37 هەزار دۆالر 

لەسەر رووبەری 35 دۆنم و 
31 هەزار مەتر جێبەجێكراوە، 

پڕۆژەكە لە 281 یەكەی 
نیشتەجێبوون )شوقە( 

پێكهاتووە. نرخی خانووبەرە لە 
پڕۆژەی شاری باجگر لە ساڵی 

2020 دا بەراورد بە ساڵی 
2019 و چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵ دابەزیوە، نرخی یەک 
مەتر دووجا خانوو لە ساڵی 
2020 بە 675 دۆالر بووە، 

لەکاتێکدا لە ساڵی 2019 و 
چارەکی یەکەمی ئەمساڵ بە 

725 دۆالر بووە. لەڕووی کرێ، 
نرخی یەک مەتر دووجا خانوو 

لە ساڵی 2019 و 2020 دا بە 
2.50 دۆالر بووە، لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا بە 2.16 

دۆالر بەکرێدراوە. 
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خشتەی ژمارە 78 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە شاری تەالر ستی  لە دەرەوەی 100 مەتری

زۆنی بی )رێگای مەسیف - کۆیە ( دەرەوەی 100 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک 

تێکڕای نرخ لە و پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ 
خانوو

کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

1.67

1.46

352.50

375.00

1.46 375.00 291.67 75,000.00 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 تەالر ستی

مانگی دوو

مانگی  سێ

1.88 330.00

1.88 330.00 187.50 33,000.00 100 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

مانگی شەش

2.08 310.00

مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

2.08 310.00 208.33 31,000.00 100 مانگی نۆ

1.46 375.00

1.46 375.00 291.67 75,000.00 200 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزەچوارەم

مانگی دوانزە

1.61

1.46

350.00

390.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 تەالر ستی

1.46 390.00 291.67 78,000.00 200 مانگی دوو

مانگی  سێ

2.08 350.00

2.08 350.00 208.33 35,000.00 100 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

مانگی شەش

1.46 350.00

مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

1.46 350.00 291.67 70,000.00 200 مانگی نۆ

1.77 335.00

1.45 350.00 290.00 70,000.00 200 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزەچوارەم

2.08 320.00 208.33 32,000.00 100 مانگی دوانزە

1.21 380.00

1.21 375.00 241.38 75,000.00 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 مانگی دووتەالر ستی

1.21 385.00 241.00 77,000.00 200 مانگی  سێ

سەرچاوە: ئۆفیسی سەرەکی عەقاراتی رابەر/8ی نیسان 2021، ئۆفیسی سەرەکی باخی شەقڵاوە/28ی نیسان 2021

نرخی خانووبەرە لە تەالر 
ستی لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵ و دوو ساڵی 
رابردوودا بەرزبووەتەوە و 

نرخی یەک مەتر دووجا خانوو 
لە ساڵی 2019 بە 352 دۆالر 
بوو، لە ساڵی 2020 بە 350 
دۆالر و لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا بە 380 دۆالر 
مامەڵەی پێوەکراوە. لەڕووی 
کرێ، یەک مەتر دووجا خانوو 

لەم پڕۆژەیەدا لە ساڵی 
2019 بە 1.67 دۆالر بوو، 

لە ساڵی 2020 بووە 1.61 
دۆالر و لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا بە 1.21 دۆالر 
بەکرێدراوە. 
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خشتەی ژمارە 79 نیشاندەری گۆڕانکارییەکانی نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی گوڵان 1 +2  لە زۆنی بی، دەرەوەی 100 مەتری

زۆنی بی )رێگای مەسیف - کۆیە ( دەرەوەی 100 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ 
خانوو

کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

1.88

1.88

575.00

575.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی گوڵان 
1 و 2

مانگی دوو

1.88 575.00 375.00 115,000.00 200 مانگی  سێ

1.88 550.00

مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

1.88 550.00 375.00 110,000.00 200 مانگی شەش

مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

مانگی نۆ

1.88 575.00

1.88 575.00 375.00 115,000.00 200 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزەچوارەم

مانگی دوانزە

1.88

1.88

550.00

550.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی گوڵان 
1 و 2

1.88 550.00 375.00 110,000.00 200 مانگی دوو

مانگی  سێ

مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

مانگی شەش

1.88 475.00

مانگی حەوت
چارەکی 
1.88سێیەم 475.00 375.00 95,000.00 200 مانگی هەشت

مانگی نۆ

1.88 550.00

مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزەچوارەم

1.88 550.00 375.00 110,000.00 200 مانگی دوانزە

1.55 537.50

1.55 310.00 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 گەڕەکی گوڵان 

11.55 و 2 575.00 310.00 115,000.00 200 مانگی دوو

1.55 500.00 310.34 100,000.00 200 مانگی سێ

سەرچاوە: بازاڕی بۆرسەی هەولێر/ ئایاری 2021

نرخی خانووبەرە لە 
گەڕەکەکانی گوڵان یەک و 
دوو روو لە دابەزین بووە، 

نرخی یەک مەتر دووجا خانوو 
لە ساڵی 2019 بە 575 

دۆالر بوو، لە ساڵی 2020 
بە 550 دۆالر و لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا بە 537.5 
دۆالر مامەڵەی پێوەکراوە. 

لەڕووی کرێ، یەک مەتر 
دووجا خانوو لە ساڵی 2019 
و 2020 بە 1.88 دۆالر و لە 
چارەکی یەکەمی ئەمساڵدا 
بە 1.55 دۆالر بەکرێدراوە. 
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خشتەی ژمارە 80 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی ژین  لە زۆنی بی، ناو 100 مەتری

زۆنی بی )رێگای مەسیف - کۆیە ( ناو 100 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک 

تێکڕای نرخ لە و پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ 
خانوو

کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

1.13

1.00

375.00

400.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی ژین

1.00 400.00 250.00 100,000.00 300 مانگی دوو

مانگی  سێ

مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

مانگی شەش

1.25 350.00

مانگی حەوت
چارەکی 
1.25سێیەم 350.00 375.00 105,000.00 300 مانگی هەشت

مانگی نۆ

مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزەچوارەم

مانگی دوانزە

1.29

1.33

351.33

400.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی ژین

1.33 400.00 333.33 100,000.00 250 مانگی دوو

مانگی  سێ

1.33 376.00

مانگی چوار
چارەکی 
1.33دووەم 376.00 333.00 94,000.00 250 مانگی پێنج

مانگی شەش

1.25 326.67

مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

1.25 326.67 375.00 98,000.00 300 مانگی نۆ

1.25 320.00

مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزەچوارەم

1.25 320.00 375.00 96,000.00 300 مانگی دوانزە

1.07 383.33

1.10 400.00 275.86 100,000.00 300 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 مانگی دووگەڕەکی ژین

1.03 366.67 310.34 110,000.00 300 مانگی سێ

سەرچاوە: بازاڕی بۆرسەی هەولێر/ئایاری 2021

لە گەڕەکی ژین نرخی 
خانووبەرە لە ساڵی 2020 

دابەزیوە لەچاو ساڵی 2019 
و چارەکی یەکەمی ئەمساڵ، 
نرخی یەک مەتر دووجا خانوو 

لە ساڵی 2020 بە 351.33 
دۆالر مامەڵەی پێوەکراوە، 
لەکاتێکدا لە ساڵی 2019 

بە 375 دۆالر و لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا بە 383.33 
دۆالر بووە. لەڕووی کرێ، یەک 

مەتر دووجا خانوو لە ساڵی 
2019 بە 1.13 دۆالر، لە ساڵی 

2020 بە 1.29 دۆالر و لە 
چارەکی یەکەمی ئەمساڵدا بە 

1.07 دۆالر بەکرێدراوە. 
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خشتەی ژمارە 84 نیشاندەری نرخی گۆڕانکارییەکان لە کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە پڕۆژەی فامیلی الند  لە زۆنی بی ناو 120 مەتری

زۆنی بی )رێگای مەسیف  -کۆیە ( ناو 120 مەتری 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

رووبەر خانوو نرخی یەک مەتر دووجادووجا )کڕین و فرۆشتن(
بە مەتر 
دووجا 
خانوو

ناوی گەڕەک و پڕۆژەکانساڵچارەکیمانگەکان 
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان 
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان 
کرێ 
خانوو

کڕین و 
کڕین و کرێفرۆشتن خانوو

فرۆشتن

2.29

5.33

570.00

1,226.67

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

فامیلی الند 2019

مانگی دوو     

مانگی  سێ5.331,226.67400.0092,000.0075

2.29542.86

مانگی چوار2.29542.86400.0095,000.00175
چارەکی 
دووەم مانگی پێنج     

مانگی شەش      

2.29568.57

مانگی حەوت2.29577.14400.00101,000.00175
چارەکی 
سێیەم مانگی هەشت2.29560.00400.0098,000.00175

مانگی نۆ     

2.29571.43

مانگی دە2.29571.43400.00100,000.00175
چارەکی 
چوارەم  مانگی یانزە     

مانگی دوانزە     

2.29

2.29

582.86

517.14

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

فامیلی الند 2020

مانگی دوو2.29514.29400.0090,000.00175

مانگی  سێ2.29520.00400.0091,000.00175

2.29628.57

مانگی چوار     
چارەکی 
دووەم مانگی پێنج     

مانگی شەش 2.29628.57400.00110,000.00175

2.29600.00

مانگی حەوت2.29628.57400.00110,000.00175
چارەکی 
سێیەم مانگی هەشت     

مانگی نۆ2.29571.43400.00100,000.00175

2.29565.71

مانگی دە2.29565.71400.0099,000.00175
چارەکی 
چوارەم  مانگی یانزە     

مانگی دوانزە     

 2.29 585.71

مانگی یەک     
چارەکی 
فامیلی الند 2021یەکەم مانگی دوو2.29600.00400.00105,000.00175

مانگی  سێ2.29571.43400.00100,000.00175

سەرچاوە: کۆمپانیای خاکی هەولێر. ئۆفیسی هیوا ستی/ ئایار 2021

نرخی خانووبەرە لە پڕۆژەی 
فامیلی الند لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا بەراورد 
بە دوو ساڵی رابردوو 

بەرزبووەتەوە. نرخی یەک 
مەتر دووجا بە 585.71 

دۆالر بووە، لە ساڵی 2019 
بە 570 دۆالر و لە ساڵی 

2020دا بە 582 دۆالر 
مامەڵەی پێوەکراوە. لەڕووی 

کرێ، یەک مەتر دووجا لە 
فامیلی الند لە ساڵی 2019 
و 2020 و چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا بە 2.29 دۆالر 
بەکرێدراوە.

زۆنی بی، ناو بازنەی 120 مەتری )رێگای مەسیف – کۆیە( گەڕەک و پڕۆژەی نیشتەجێبوون
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زۆنی بی دەرەوەی بازنەی 120 مەتری ) رێگای مەسیف – کۆیە(

گەڕەک و  پڕۆژەی نیشتەجێبوون

لــە ســاڵی 2019دا نرخــی یــەک مەتــر دووجــا لــە دەرەوەی بازنــەی 120 مەتــری لــە زۆنــی بــی بــە 519.17 دۆالر مامەڵــەی پێوەکــراوە 
و نرخــی یــەک مەتــر دووجــا خانــوو بــۆ کــرێ 1.67 دۆالر بــووە، لــە ســاڵی 2020 نرخــی یــەک مەتــر دووجــا خانــوو نزمبووەتــەوە بــۆ 
451.25 دۆالر و نرخــی کرێــش وەک ســاڵی 2019 ماوەتــەوە. ئەگــەر چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵیش بــەراورد بکەیــن بــە دوو ســاڵی 
رابــردوو، ئــەوا نرخــی یــەک مەتــر دووجــا خانــوو 545 دۆالر بــووە و بەڕێــژەی %5 بــەراورد بــە ســاڵی 2019 زیادیکــردووە. هەروەهــا 

لــە چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵدا نرخــی کرێــش بەرزبووەتــەوە بــۆ 1.38 دۆالر بــۆ هــەر مەتــر دووجایــەک. 
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خشتەی ژمارە 85 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی هەولێری نوێ یەک و دوو سێ  لە زۆنی بی دەرەوەی 120

زۆنی بی )رێگای مەسیف - کۆیە( دەرەوەی 120 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو  رووبەر 
بە مەتر 
دووجا 
خانوو

مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 
تێکڕای نرخ لە پڕۆژەکان

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان 
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان 
کرێ 
شوقە

کڕین و 
فرۆشتن شوقە کرێ کڕین و 

فرۆشتن

1.67

1.25

637.50

550.00

2.50 500.00 250.00 50,000.00 100 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی هەولێری نوێ 
)3،2،1(

0.00 600.00  60,000.00 100 مانگی دوو

مانگی  سێ     

1.04 675.00

2.08 650.00 416.67 130,000.00 200 مانگی چوار
چارەکی 
0.00دووەم 700.00  140,000.00 200 مانگی پێنج

مانگی شەش      

2.50 600.00

مانگی حەوت     
چارەکی 
2.50سێیەم 600.00 250.00 60,000.00 100 مانگی هەشت

مانگی نۆ     

2.08 750.00

2.08 750.00 416.67 150,000.00 200 مانگی دە
چارەکی 
2.08چوارەم  700.00 416.00 140,000.00 200 مانگی یانزە

 833.33  500,000.00 600 مانگی دوانزە

2.08

2.08

700.00

750.00

2.08 700.00 416.67 140,000.00 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی هەولێری نوێ 
)3،2،1(

2.08 800.00 416.00 160,000.00 200 مانگی دوو

مانگی  سێ     

  

  250.00 60,000.00 100 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

مانگی شەش      

2.08 700.00

مانگی حەوت     
چارەکی 
2.08سێیەم  416.00  200 مانگی هەشت

2.08 700.00 416.00 140,000.00 200 مانگی نۆ

2.29 675.00

2.08 750.00 416.00 150,000.00 200 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزە     چوارەم 

2.50 600.00 250.00 60,000.00 100 مانگی دوانزە

   850.00

2.00 900.00 200.00 90,000.00 100 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 گەڕەکی هەولێری نوێ 

مانگی دوو     )3،2،1(

2.07 800.00 206.90 80,000.00 100 مانگی سێ

سەرچاوە: عەقاراتی مەنار، ئۆفیسی فۆر تاوەر/ئایار 2021

نرخی خانووبەرە لە گەڕەکی 
هەولێری نوێ یەک، دوو 
و سێ:  نرخی یەک مەتر 

دووجا خانوو لە هەولێری 
نوێ لە ساڵی 2019 بە 
627.5 دۆالر بووە، لە 

ساڵی 2020 بە 700 دۆالر 
و لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا بە 850 دۆالر 
مامەڵەی پێوەکراوە.
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خشتەی ژمارە 86 نیشاندەری گۆڕانکارییەکانی نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی  سێبەردان  لە زۆنی بی، دەرەوەی 120 مەتری

زۆنی بی )رێگای مەسیف - کۆیە( دەرەوەی 120 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک 

تێکڕای نرخ لە و پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ 
خانوو

کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

1.66

1.67

470.00

460.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی 
سێبەردان

1.67 440.00 416.67 110,000.00 250 مانگی دوو

1.66 480.00 416.00 120,000.00 250 مانگی  سێ

1.66 440.00

مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

1.66 440.00 416.00 110,000.00 250 مانگی شەش

1.66 480.00

1.66 480.00 416.00 120,000.00 250 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

مانگی نۆ

1.66 500.00

مانگی دە
چارەکی 
1.66چوارەم 480.00 416.00 120,000.00 250 مانگی یانزە

1.66 520.00 416.00 130,000.00 250 مانگی دوانزە

1.66

1.67

440.00

266.00

1.67 480.00 416.67 120,000.00 250 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی 
سێبەردان

1.66 52.00 416.00 13,000.00 250 مانگی دوو

مانگی  سێ

1.69

مانگی چوار
چارەکی 
1.88دووەم 375.00 200 مانگی پێنج

1.50 375.00 250 مانگی شەش

1.50 440.00

1.50 375.00 250 مانگی حەوت
چارەکی 
1.34سێیەم 375.00 280 مانگی هەشت

1.66 440.00 416.00 110,000.00 250 مانگی نۆ

1.66 520.00

1.66 480.00 416.00 120,000.00 250 مانگی دە
چارەکی 
1.66چوارەم 520.00 416.00 130,000.00 250 مانگی یانزە

1.66 560.00 416.00 140,000.00 250 مانگی دوانزە

1.38 540.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 گەڕەکی 

1.38سێبەردان 520.00 344.83 130,000.00 250 مانگی دوو

1.38 560.00 345.00 140,000.00 250 مانگی سێ

سەرچاوە: نووسینگەی بۆچوون/ئایار 2021

گۆڕانکارییەکانی نرخی 
خانووبەرە لە گەڕەکی 

سێبەردان: 

 لە گەڕەکی سێبەردان نرخی 
یەک مەتر دووجا خانوو لە 
ساڵی 2019 بە 470 دۆالر 

بوو، لە ساڵی 2020 بە 440 
دۆالر و لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا بە 540 دۆالر 
بووە. لەڕووی کرێ، نرخی 

یەک مەتر دووجا خانوو لە 
ساڵی 2019 و 2020 بە 

1.66 دۆالر و لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵ بە 1.38 

دۆالر بووە. 
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خشتەی ژمارە 87 نیشاندەری گۆڕانکارییەکانی نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی  شاویس  لە زۆنی بی، دەرەوەی 120 مەتری

زۆنی بی )رێگای مەسیف - کۆیە( دەرەوەی 120 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ 
خانوو

کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

1.94

2.22

369.17

390.00

2.22 366.67 166.7 27,500.00 75 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی 
شاوەیس

2.21 413.33 166.0 31,000.00 75 مانگی دوو

مانگی  سێ

1.66 365.00

1.67 350.00 166.7 35,000.00 100 مانگی چوار
چارەکی 
1.66دووەم 380.00 166.0 38,000.00 100 مانگی پێنج

مانگی شەش

2.21 373.33

2.21 373.33 166.0 28,000.00 75 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

مانگی نۆ

1.08 335.00

1.33 320.00 166.0 40,000.00 125 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزەچوارەم

0.83 350.00 166.0 70,000.00 200 مانگی دوانزە

1.67

2.22

352.50

380.00

2.22 360.00 166.7 27,000.00 75 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی 
شاوەیس

2.21 400.00 166.0 30,000.00 75 مانگی دوو

مانگی  سێ

0.83 355.00

0.83 350.00 166.0 70,000.00 200 مانگی چوار
چارەکی 
0.83دووەم 360.00 166.0 72,000.00 200 مانگی پێنج

مانگی شەش

1.67 320.00

مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

1.67 320.00 208.3 40,000.00 125 مانگی نۆ

1.66 350.00

1.66 336.00 208.0 42,000.00 125 مانگی دە
چارەکی 
1.67چوارەم 350.00 166.7 35,000.00 100 مانگی یانزە

1.66 400.00 166.0 40,000.00 100 مانگی دوانزە

1.38 366.67

1.84 366.67 137.9 27500 75 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 گەڕەکی 

1.37شاوەیس 380.00 137.0 38000 100 مانگی دوو

1.38 360.00 172.4 45000 125 مانگی سێ

سەرچاوە: بازاڕی بۆرسەی هەولێر/ ئایار 2021

گۆڕانکارییەکانی نرخی 
خانووبەرە لە گەڕەکی 
شاوەیس لە زۆنی بی:

 لەم گەڕەکەدا نرخی یەک 
مەتر دووجا خانوو لە ساڵی 

2020 دابەزیوە بۆ 352.5 
دۆالر، لەکاتێکدا لە ساڵی 

2019 بە 369.5 دۆالر 
مامەڵەی پێوەکراوە، لە 

چارەکی یەکەمی ئەمساڵدا لە 
گەڕەکی شاوەیس نرخی یەک 
مەتر دووجا خانوو بە 366.6 

دۆالر بووە. لەڕووی نرخی 
کرێ، لە گەڕەکی شاوەیس 

لە ماوەی دوو ساڵی رابردوو 
و چارەکی یەکەمی ئەمساڵدا 
نرخی خانوو بۆ کرێ دابەزیوە، 
بەشێوەیەک یەک مەتر دووجا 
خانوو بۆ کرێ لە ساڵی 2019 
بە 1.94 دۆالر بوو، لە ساڵی 

2020 بە 1.67 دۆالر و لە 
چارەکی یەکەمی ئەمساڵدا بە 

1.38 دۆالر بووە. 
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خشتەی ژمارە 88 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی  بێتواتەی نوێ  لە زۆنی بی، دەرەوەی 120 مەتری

زۆنی بی )رێگای مەسیف - کۆیە( دەرەوەی 120 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک 

تێکڕای نرخ لە و پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ 
شوقە

کڕین و 
فرۆشتن شوقە کرێ کڕین و 

فرۆشتن

1.94

2.08

519.17

600.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019
گەڕەکی 
بیتواتەی 

نوێ

2.08 600.00 416.7 120,000.00 200 مانگی دوو

مانگی  سێ

1.94 500.00

مانگی چوار
چارەکی 
1.94دووەم 500.00 583.3 150,000.00 300 مانگی پێنج

مانگی شەش

1.94 500.00

مانگی حەوت
چارەکی 
1.94سێیەم 500.00 583.0 150,000.00 300 مانگی هەشت

مانگی نۆ

1.60 538.33

1.53 516.67 458.3 155,000.00 300 مانگی دە
چارەکی 
1.67چوارەم 560.00 416.7 140,000.00 250 مانگی یانزە

مانگی دوانزە

1.67

1.67

433.33

468.33

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020
گەڕەکی 
بیتواتەی 

نوێ

مانگی دوو

1.67 468.33 500.0 140,500.00 300 مانگی  سێ

1.11 433.33

مانگی چوار
چارەکی 
1.11دووەم 433.33 333.3 130,000.00 300 مانگی پێنج

مانگی شەش

مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

مانگی نۆ

1.67 366.67

1.67 366.67 500.0 110,000.00 300 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزەچوارەم

مانگی دوانزە

2.01 658.33

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021

گەڕەکی 
بیتواتەی 

نوێ
1.61 566.67 482.8 170000 300 مانگی دوو

2.41 750.00 241.4 75000 100 مانگی سێ

سەرچاوە: بازاڕی بۆرسەی هەولێر/ ئایاری 2021

گۆڕانکارییەکانی نرخی 
خانووبەرە لە گەڕەکی 

بیتواتەی نوێ:

 لەساڵی 2020 وەک زۆربەی 
گەڕەکەکانی دیکەی ئەم 

زۆنە نرخی یەک مەتر دووجا 
خانوو بەراورد بە ساڵی 2019 

و چارەکی یەکەمی ئەمساڵ 
دابەزیوە، یەک مەتر دووجا 

خانوو لەو ساڵەدا بە 433.33 
دۆالر مامەڵەی پێوەکراوە، 

لەکاتێکدا لە ساڵی 2019 بە 
بەهای 519.17 دۆالر و لە 
چارەکی یەکەمی ئەمساڵدا 

بە 658.33 دۆالر بۆ هەر 
مەتر دووجایەک مامەڵەی 
پێوەکراوە. لەڕووی کرێ، 

نرخی یەک مەتر دووجا خانوو 
لە گەڕەکی بێتواتەی نوێ لە 

ساڵی 2020 و لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵ بە 1.67 
دۆالر بووە، لەکاتێکدا لە 

ساڵی 2019 بە 1.94 دۆالر 
بەکرێدراوە. 
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خشتەی ژمارە 81 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە پڕۆژەی مارینا  یەک  لە زۆنی بی، دەرەوەی 120 مەتری

زۆنی بی )رێگای مەسیف - کۆیە( دەرەوەی 120 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ 
خانوو

کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

1.15

1.15

438.14

450.89

1.11 380.95 350.00 120,000.00 315 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 مارینا 1

1.19 520.83 400.00 175,000.00 336 مانگی دوو

مانگی  سێ

1.15 440.28

1.11 374.60 350.00 118,000.00 315 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

1.19 505.95 400.00 170,000.00 336 مانگی شەش

1.07 435.52

0.95 365.08 300.00 115,000.00 315 مانگی حەوت
چارەکی 
1.19سێیەم 505.95 400.00 170,000.00 336 مانگی هەشت

مانگی نۆ

1.15 436.01

1.11 380.95 350.00 120,000.00 315 مانگی دە
چارەکی 
1.19چوارەم 491.07 400.00 165,000.00 336 مانگی یانزە

مانگی دوانزە

1.25

1.26

463.05

535.71

1.19 541.67 400.00 182,000.00 336 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 مارینا  1

1.34 529.76 450.00 178,000.00 336 مانگی دوو

مانگی  سێ

1.27 341.27

مانگی چوار
چارەکی 
1.27دووەم 349.21 400.00 110,000.00 315 مانگی پێنج

1.27 333.33 400.00 105,000.00 315 مانگی شەش

1.19 491.07

1.19 491.07 400.00 165,000.00 336 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

مانگی نۆ

1.23 435.02

1.11 349.21 350.00 110,000.00 315 مانگی دە
چارەکی 
1.34چوارەم 520.83 450.00 175,000.00 336 مانگی یانزە

مانگی دوانزە

1.34 535.71

1.34 535.71 450.00 180,000.00 336 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 مانگی دوومارینا 1

مانگی سێ

سەرچاوە: کۆمپانیای خاکی هەولێر/ ئۆفیسی هیواستی/ئایار 2021  

بەگشتی پڕۆژەکانی مارینا ستی 
کە بریتییە لە پڕۆژەکانی مارینا 
یەک، مارینا دوو و مارینا سێ، 

نرخەکانیان گۆڕانکاریی ئەوتۆی 
بەسەردا نەهاتووە. پڕۆژەی 
مارینا یەک و دوو، رووبەری 
خانووەکانیان پێکهاتووە لە 

315 مەتر تاوەکو 336 مەتر، 
نرخی خانووەکانی 315 مەتری 

لە 115 هەزار دۆالرەوە 
دەستپێدەکات و نرخی خانووی 

336 مەتری لە 150 بۆ 180 
هەزار دۆالردایە. خانووەکانی 
مارینا سێ تەواو نەکراون کە 

رووبەریان 354 مەترە و نرخیان 
لە نێوان 110 هەزار بۆ 160 

هەزار دۆالرە. نرخی خانووبەرە 
لە پڕۆژەی مارینا یەک لە ماوەی 

چارەکی یەکەمی ئەمساڵدا 
بەراورد بە دوو ساڵی رابردوو 

روو لە بەرزبوونەوە بووە، 
نرخی یەک مەتر دووجا خانوو 

لە ساڵی 2019 بە 438.4 دۆالر 
بووە، لە ساڵی 2020 بە 463 

دۆالر و لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا بە 535.71 دۆالر 

مامەڵەی پێوەکراوە، لەڕووی 
کرێ، لە مارینا یەک نرخی یەک 

مەتر دووجا لە ساڵی 2019 
بە 1.15 دۆالر بووە، لە ساڵی 

2020 بە 1.25 دۆالر و لە 
چارەکی یەکەمی ئەمساڵدا بە 

1.34 دۆالر بووە. 
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خشتەی ژمارە 82 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە پڕۆژەی مارینا دوو  لە زۆنی بی، دەرەوەی 120 مەتری

زۆنی بی )رێگای مەسیف - کۆیە( دەرەوەی 120 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک 

تێکڕای نرخ لە و پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ 
خانوو

کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

1.19

1.19

535.71

543.15

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 مارینا  2

1.19 532.74 400.00 179,000.00 336 مانگی دوو

1.19 553.57 400.00 186,000.00 336 مانگی  سێ

1.19 565.48

مانگی چوار
چارەکی 
1.19دووەم 565.48 400.00 190,000.00 336 مانگی پێنج

مانگی شەش

1.14 526.79

1.09 505.46 400.00 185,000.00 366 مانگی حەوت
چارەکی 
1.19سێیەم 526.79 400.00 177,000.00 336 مانگی هەشت

529.76 178,000.00 336 مانگی نۆ

1.19 528.27

1.19 520.83 400.00 175,000.00 336 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزەچوارەم

1.19 535.71 400.00 180,000.00 336 مانگی دوانزە

1.24

1.19

533.48

544.64

1.19 556.55 400.00 187,000.00 336 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 مارینا  2

1.19 532.74 400.00 179,000.00 336 مانگی دوو

مانگی  سێ

1.34 522.32

مانگی چوار
چارەکی 
1.34دووەم 522.32 450.00 175,500.00 336 مانگی پێنج

مانگی شەش

1.21 511.03

1.23 486.34 450.00 178,000.00 366 مانگی حەوت
چارەکی 
1.19سێیەم 535.71 400.00 180,000.00 336 مانگی هەشت

مانگی نۆ

1.26 555.06

1.19 550.60 400.00 185,000.00 336 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزەچوارەم

1.34 559.52 450.00 188,000.00 336 مانگی دوانزە

1.19 514.88

1.19 529.76 400.00 178,000.00 336 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 مانگی دوومارینا 2

1.19 500.00 400.00 168,000.00 336 مانگی  سێ

سەرچاوە: سەرچاوە: کۆمپانیای خاکی هەولێر/ئۆفیسی هیواستی/ئایار 2021 ، ئۆفیسی سەرەکی عەقاراتی رابەر/8ی نیسان 2021،  

نرخی خانووبەرە لە پڕۆژەی 
مارینا دوو بە پێچەوانەی مارینا 

یەک لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵ و دوو ساڵی رابردوودا 

روو لە دابەزین بووە، نرخی 
یەک مەتر دووجا لە مارینا دوو 

لە ساڵی 2019 بە 535.71 
دۆالر بووە، لە ساڵی 2020 بە 

533.48 دۆالر و لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا بە 514.88 

دۆالر مامەڵەی پێوەکراوە، 
لەڕووی کرێ، لە ساڵی 2019 
و چارەکی یەکەمی ئەمساڵدا 

یەک مەتر دووجا خانوو بە 1.19 
دۆالر بەکرێدراوە، لەکاتێکدا 

لە ساڵی 2020 بە 1.24 دۆالر 
بەکرێدراوە.
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0خشتەی ژمارە 83 نیشاندەری گۆڕانکارییەکانی نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە پڕۆژەی مارینا  سێ  لە زۆنی بی، دەرەوەی 120 مەتری

زۆنی بی )رێگای مەسیف  -کۆیە ( دەرەوەی 120 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک 

تێکڕای نرخ لە و پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ 
خانوو

کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

377.12

355.93

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 مارینا )3(

353.11 125,000.00 354 مانگی دوو

358.76 127,000.00 354 مانگی  سێ

364.41

364.41 129,000.00 354 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

مانگی شەش

389.83

389.83 138,000.00 354 مانگی حەوت
چارەکی 
389.83سێیەم 138,000.00 354 مانگی هەشت

مانگی نۆ

392.66

مانگی دە
چارەکی 
392.66چوارەم 139,000.00 354 مانگی یانزە

مانگی دوانزە

345.34

361.58

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 مارینا 3

361.58 128,000.00 354 مانگی دوو

مانگی  سێ

344.63

مانگی چوار
چارەکی 
350.28دووەم 124,000.00 354 مانگی پێنج

338.98 120,000.00 354 مانگی شەش

346.05

333.33 118,000.00 354 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

358.76 127,000.00 354 مانگی نۆ

337.57

344.63 122,000.00 354 مانگی دە
چارەکی 
330.51چوارەم 117,000.00 354 مانگی یانزە

مانگی دوانزە

385.59

381.36 135,000.00 354 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 مانگی دوومارینا  )3(

389.83 138,000.00 354 مانگی سێ

سەرچاوە: کۆمپانیای خاکی هەولێر/ ئۆفیسی هیواستی/ ئایاری 2021  

لە پڕۆژەی مارینا سێ، لە ساڵی 
2020 ، نرخی یەک مەتر دووجا 

خانوو بە 345 دۆالر بووە، 
لەکاتێکدا لە ساڵی 2019 بە 
377.12 دۆالر و لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا بە 386.79 
دۆالر مامەڵەی پێوەکراوە. 
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خشتەی ژمارە 89 نیشاندەری گۆڕانکارییەکانی نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە پڕۆژەی ئاشتی ستی یەک  لە زۆنی بی، دەرەوەی 120 مەتری

زۆنی بی )رێگای مەسیف - کۆیە( دەرەوەی 120 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو  رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک 

تێکڕای نرخ لە و پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

کرێ 
شوقە

کڕین و 
فرۆشتن شوقە کرێ کڕین و 

فرۆشتن

 

 

236.00

224.00

 220.00  55,000.00 250 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 ئاشتی 
سیتی 1 

 224.00  56,000.00 250 مانگی دوو

 244.79  70,500.00 288 مانگی  سێ

 182.00

 160.00  40,000.00 250 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

 204.00  51,000.00 250 مانگی شەش 

 248.00

 248.00  62,000.00 250 مانگی حەوت
چارەکی 
254.90 سێیەم  65,000.00 255 مانگی هەشت

 233.72  61,000.00 261 مانگی نۆ

 248.65

 268.20  70,000.00 261 مانگی دە
چارەکی 
229.09 چوارەم   63,000.00 275 مانگی یانزە

مانگی دوانزە     

 

 

282.11

296.58

 198.47  52,000.00 262 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 ئاشتی 
سیتی 1 

 390.00  97,500.00 250 مانگی دوو

 296.58  78,000.00 263 مانگی  سێ

 275.00

مانگی چوار     
چارەکی 
320.00 دووەم  80,000.00 250 مانگی پێنج

 230.00  57,500.00 250 مانگی شەش 

 254.00

 254.00  63,500.00 250 مانگی حەوت
چارەکی 
275.19 سێیەم  71,000.00 258 مانگی هەشت

 240.00  60,000.00 250 مانگی نۆ

 289.22

 289.22  73,750.00 255 مانگی دە
چارەکی 
294.12 چوارەم   75,000.00 255 مانگی یانزە

 252.00  63,000.00 250 مانگی دوانزە

   280.00

 254.75  67000 263 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 ئاشتی 

280.00 سیتی 1   70000 250 مانگی دوو

 358.00  89500 250 مانگی سێ

سەرچاوە:ئۆفیسی سەرەکی عەقاراتی رابەر/8ی نیسان 2021، 

پڕۆژەی شاری ئاشتی )یەک + 
دوو( کە لە رۆژی 27/11/2008 

مۆڵەتی لە دەستەی 
وەبەرهێنان وەرگرتووە، بە 
سەرمایەی 80 ملیۆن دۆالر 

لەسەر رووبەری 1200 دۆنم 
زەوی جێبەجێكراوە، پڕۆژەكە 

لە 5600 یەكەی نیشتەجێبوون 
پێكهاتووە .گۆڕانکارییەکانی 

نرخی خانوو لە گەڕەکی ئاشتی 
یەک لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا و ساڵی رابردوو 
تاڕادەیەک جێگیر بووە و 

نرخی یەک مەتر دووجای بە 
280 دۆالر و 282.11 دۆالر 

مامەڵەی پێوەکراوە، لەکاتێکدا 
لە ساڵی 2019دا نرخی یەک 

مەتر دووجا خانوو بە 236 
دۆالر بووە. 
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خشتەی ژمارە 90 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە پڕۆژەی ئاشتی ستی دوو  لە زۆنی بی دەرەوەی 120 مەتری

زۆنی بی )رێگای مەسیف - کۆیە( دەرەوەی 120 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک 

تێکڕای نرخ لە و پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ 
شوقە

کڕین و 
فرۆشتن شوقە کرێ کڕین و 

فرۆشتن

446.67

440.00

440.00 110,000.00 250 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 ئاشتی سیتی 
2

484.00 121,000.00 250 مانگی دوو

438.91 97,000.00 221 مانگی  سێ

453.33

536.00 134,000.00 250 مانگی چوار
چارەکی 
343.14دووەم 70,000.00 204 مانگی پێنج

453.33 136,000.00 300 مانگی شەش

475.11

450.00 135,000.00 300 مانگی حەوت
چارەکی 
475.11سێیەم 105,000.00 221 مانگی هەشت

580.00 145,000.00 250 مانگی نۆ

376.47

433.33 130,000.00 300 مانگی دە
چارەکی 
357.84چوارەم 73,000.00 204 مانگی یانزە

376.47 96,000.00 255 مانگی دوانزە

426.34

491.67

491.67 147,500.00 300 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 ئاشتی سیتی  
2

636.00 159,000.00 250 مانگی دوو

380.00 95,000.00 250 مانگی  سێ

448.27

مانگی چوار
چارەکی 
372.55دووەم 76,000.00 204 مانگی پێنج

524.00 131,000.00 250 مانگی شەش

328.43

276.96 56,500.00 204 مانگی حەوت
چارەکی 
333.33سێیەم 85,000.00 255 مانگی هەشت

328.43 83,750.00 255 مانگی نۆ

404.41

524.51 107,000.00 204 مانگی دە
چارەکی 
392.16چوارەم 80,000.00 204 مانگی یانزە

404.41 82,500.00 204 مانگی دوانزە

481.90

490.77 133000 271 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 317.40ئاشتی سیتی2 64750 204 مانگی دوو

481.90 106500 221 مانگی سێ

سەرچاوە: ئۆفیسی سەرەکی عەقاراتی رابەر/8ی نیسان 2021.

هەروەها لە گەڕەکی ئاشتی 
دوو نرخی خانووبەرە لە 

چارەکی یەکەمی ئەمساڵدا 
بەراورد بە ساڵی 2020 و 

2019 بەرزبووەتەوە، نرخی 
یەک مەتر دووجا خانوو 

بە 481.9 دۆالر مامەڵەی 
پێوەکراوە. 
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خشتەی ژمارە 91 نیشاندەری گۆڕانکارییەکانی نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە پڕۆژەی شاهان ستی  لە زۆنی بی، دەرەوەی 120 مەتری

زۆنی بی )رێگای مەسیف - کۆیە( دەرەوەی 120 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک 

تێکڕای نرخ لە و پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ 
شوقە

کڕین و 
فرۆشتن شوقە کرێ کڕین و 

فرۆشتن

312.58

340.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 شاهان 
سیتی

340.00 68,000.00 200 مانگی دوو

مانگی  سێ

315.00

مانگی چوار
چارەکی 
275.00دووەم 55,000.00 200 مانگی پێنج

355.00 71,000.00 200 مانگی شەش

310.00

مانگی حەوت
چارەکی 
310.00سێیەم 62,000.00 200 مانگی هەشت

مانگی نۆ

310.16

مانگی دە
چارەکی 
300.00چوارەم 60,000.00 200 مانگی یانزە

320.31 41,000.00 128 مانگی دوانزە

330.00

300.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 شاهان 
سیتی

300.00 60,000.00 200 مانگی دوو

مانگی  سێ

325.00

مانگی چوار
چارەکی 
325.00دووەم 65,000.00 200 مانگی پێنج

مانگی شەش

335.00

مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

335.00 67,000.00 200 مانگی نۆ

350.00

مانگی دە
چارەکی 
350.00چوارەم 70,000.00 200 مانگی یانزە

مانگی دوانزە

326.25

312.50 40000 128 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 شاهان 

340.00سیتی 68000 200 مانگی دوو

مانگی سێ

سەرچاوە: کۆمپانیای خاکی هەولێر/ ئۆفیسی هیوا ستی/ ئایاری 2021، ئۆفیسی سەرەکی عەقاراتی رابەر/8ی نیسان 2021

پڕۆژەی شاری شاهان کە لە 
رۆژی 30/12/2010 مۆڵەتی 

لە دەستەی وەبەرهێنان 
وەرگرتووە، لەالیەن كۆمپانیای 

ئەربابیت بە سەرمایەی47 
ملیۆن و 917 هەزار دۆالر 
لەسەر رووبەری 76 دۆنم 

زەوی جێبەجێكراوە، پڕۆژەكە 
لە 892 یەكەی نیشتەجێبوون 
)شوقە و خانوو: 220 خانوو، 

672 شوقە( پێكهاتووە. نرخی 
خانووبەرە لە پڕۆژەی شاهان 

ستی لە ساڵی 2020دا بەراورد 
بە ساڵی 2019 و چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵ رووی لە 
بەرزبوونەوە بووە بەپێچەوانەی 

گەڕەکی ئاشتی یەکەوە، 
نرخی یەک مەتر دووجا خانوو 

لە ساڵی 2019 بە 312.58 
دۆالر بووە، ساڵی 2020 بە 

330 دۆالر و چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵیش بە 326.25 دۆالر 

بووە. 



136

خشتەی ژمارە 92 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە پڕۆژەی گڵۆباڵ ستی  لە زۆنی بی دەرەوەی 120 مەتری

زۆنی بی )رێگای مەسیف - کۆیە( دەرەوەی 120 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک 

تێکڕای نرخ لە و پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ 
شوقە

کڕین و 
فرۆشتن شوقە کرێ کڕین و 

فرۆشتن

2.50

1.14

475.00

420.00

1.11 400.00 333.33 120,000.00 300 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گڵۆباڵ 
سیتی

مانگی دوو

1.17 440.00 291.67 110,000.00 250 مانگی  سێ

2.50 450.00

مانگی چوار
چارەکی 
2.50دووەم 425.00 1,000.00 170,000.00 400 مانگی پێنج

2.50 475.00 1,000.00 190,000.00 400 مانگی شەش

2.50 500.00

مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

2.50 500.00 1,000.00 200,000.00 400 مانگی نۆ

2.57 508.33

2.50 550.00 1,000.00 220,000.00 400 مانگی دە
چارەکی 
2.64چوارەم 466.67 791.67 140,000.00 300 مانگی یانزە

مانگی دوانزە

1.36

1.33

500.00

500.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گڵۆباڵ 
سیتی

1.33 480.00 333.3 120,000.00 250 مانگی دوو

1.33 520.00 333.0 130,000.00 250 مانگی  سێ

1.39 500.00

مانگی چوار
چارەکی 
1.39دووەم 500.00 416.7 150,000.00 300 مانگی پێنج

مانگی شەش

1.33 480.00

مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

1.33 480.00 333.3 120,000.00 250 مانگی نۆ

2.08 500.00

مانگی دە
چارەکی 
2.08چوارەم 450.00 833.3 180,000.00 400 مانگی یانزە

2.08 550.00 833.0 220,000.00 400 مانگی دوانزە

1.15 520.00

1.10 520.00 275.86 130,000.00 250 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 گڵۆباڵ 

340.00سیتی 68000 200 مانگی دوو

مانگی سێ

سەرچاوە: ئۆفیسی سەرەکی عەقاراتی رابەر/8ی نیسان 2021.

هەروەها لە گەڕەکی گڵۆباڵ 
ستی نرخی خانووبەرە رووی لە 
بەرزبوونەوە بووە، نرخی یەک 
مەتر دووجا خانوو لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا بە 520 
دۆالر بوو، لە ساڵی 2020دا بە 
500 دۆالر و لە ساڵی 2019دا 

بە 475 دۆالر مامەڵەی 
پێوەکراوە، لەڕووی کرێ، نرخی 
یەک مەتر دووجا خانوو بۆ کرێ 
لە چارەکی یەکەمی ئەمساڵدا 

بەراورد بە ساڵی 2019 
بەڕێژەی ٪54 دابەزیوە. 
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خشتەی ژمارە 93 نیشاندەری گۆڕانکارییەکانی نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە پڕۆژەی ئۆزاڵ ستی  لە زۆنی بی، دەرەوەی 120 مەتری

زۆنی بی )رێگای مەسیف - کۆیە( دەرەوەی 120 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک 

تێکڕای نرخ لە و پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ 
شوقە

کڕین و 
فرۆشتن شوقە کرێ کڕین و 

فرۆشتن

0.72

0.72

172.41

172.41

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 ئۆزال سیتی

0.72 172.41 125.00 30,000.00 174 مانگی دوو

مانگی  سێ

0.50 158.73

مانگی چوار
چارەکی 
0.50دووەم 158.73 125.00 40,000.00 252 مانگی پێنج

مانگی شەش

0.72 181.03

مانگی حەوت
چارەکی 
0.72سێیەم 172.41 125.00 30,000.00 174 مانگی هەشت

0.72 189.66 125.00 33,000.00 174 مانگی نۆ

0.72 172.41

0.72 172.41 125.00 30,000.00 174 مانگی دە
چارەکی 
0.72چوارەم 189.66 125.00 33,000.00 174 مانگی یانزە

0.50 160.00 125.00 40,000.00 250 مانگی دوانزە

0.61

0.50

180

150.00

0.50 140.00 125.00 35,000.00 250 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 ئۆزال سیتی

0.50 160.00 125.00 40,00.00 250 مانگی دوو

مانگی  سێ

0.72 186

0.72 172.41 125.00 30,000.00 174 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

200.67 60,000.00 300 مانگی شەش

0.50 160.00

مانگی حەوت
چارەکی 
160.00سێیەم 4000,000.00 250 مانگی هەشت

0.50 160.00 125.00 40,000.00 250 مانگی نۆ

0.72 225.57

مانگی دە
چارەکی 
250.00چوارەم 100,000.00 400 مانگی یانزە

0.72 201.15 125.00 35,000.00 174 مانگی دوانزە

0.50 180.57

0.41 160.00 103.45 40,000.00 250 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 مانگی دووئۆزال سیتی

0.59 201.15 103.00 35,000.00 174 مانگی سێ

سەرچاوە: ئۆفیسی سەرەکی عەقاراتی رابەر/8ی نیسان 2021. 

هەروەها لە پڕۆژەی گوندی 
ئۆزال کە لە 31/8/2009 

مۆڵەتی لە دەستەی 
وەبەرهێنان وەرگرتووە و 
 Ozal لەالیەن كۆمپانیای

Energy بە سەرمایەی 45 
ملیۆن دۆالر لەسەر رووبەری 
150 دۆنم زەوی جێبەجێكراوە 

و لە 970 خانوو پێكهاتووە، 
نرخی خانووبەرە لە ئۆزال ستی 

بۆ یەک مەتر دووجا خانوو 
لە ساڵی رابردوو و چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا جێگیر بووە 
و بە 180 دۆالر مامەڵەی 

پێوەکراوە، لەکاتێکدا لە ساڵی 
2019 بە بەهای 172.41 بۆ 

هەر مەتر دووجایەک مامەڵەی 
پێوەکراوە، لەڕووی کرێ، نرخی 

یەک مەتر دووجا خانوو لەم 
پڕۆژەیەدا رووی لە دابەزین 

بووە.
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خشتەی ژمارە 94 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە پڕۆژەی ئەتالنتیک ستی  لە زۆنی بی، دەرەوەی 120 مەتری

زۆنی بی )رێگای مەسیف - کۆیە( دەرەوەی 120 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو  رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک 

تێکڕای نرخ لە و پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

کرێ 
شوقە

کڕین و 
فرۆشتن شوقە کرێ کڕین و 

فرۆشتن

1.67

0.79

550.00

460.00

0.00 395.00  79,000.00 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 ئەتالنتیک

مانگی دوو     

1.58 525.00 316.67 105,000.00 200 مانگی  سێ

  

مانگی چوار     
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

مانگی شەش      

1.67 550.00

1.67 550.00 333.33 110,000.00 200 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

مانگی نۆ     

1.71 553.68

1.67 560.00 333.00 112,000.00 200 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزە     چوارەم 

1.75 547.37 333.00 104,000.00 190 مانگی دوانزە

1.67

1.67

462.50

475.00

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2020 ئەتالنتیک

1.67 475.00 333.33 95,000.00 200 مانگی دوو

مانگی  سێ     

1.67 445.00

مانگی چوار     
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

1.67 445.00 333.00 89,000.00 200 مانگی شەش 

1.67 450.00

مانگی حەوت     
چارەکی 
1.67سێیەم 450.00 333.00 90,000.00 200 مانگی هەشت

مانگی نۆ     

1.67 475.00

مانگی دە     
چارەکی 
1.67چوارەم  475.00 333.00 95,000.00 200 مانگی یانزە

مانگی دوانزە     

 1.38  550.00

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم 2021 1.38ئەتالنتیک 550.00 275.86 110,000.00 200 مانگی دوو

مانگی سێ     

سەرچاوە: ئۆفیسی سەرەکی عەقاراتی رابەر/8ی نیسان 2021. 

پڕۆژەی ئەتالنتیك لە رۆژی 
24/4/2011 مۆڵەتی لە 

دەستەی وەبەرهێنان 
وەرگرتووە، پڕۆژەكە لەالیەن 
 Claremont erbil  كۆمپانیای

بە سەرمایەی 96 ملیۆن و 106 
هەزار دۆالر لەسەر رووبەری 
91 دۆنم و 144 هەزار مەتر 

جێبەجێكراوە و لە 1570 
یەكەی نیشتەجێبوون لە جۆری 

خانوو و شوقە )643 خانوو، 
927 شوقە( پێكهاتووە. نرخی 
خانووبەرە لە پڕۆژەی ئەتالنتیک 

بۆ یەک مەتر دووجا لە ساڵی 
2019 و چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا بە 550 دۆالر بووە، 
لەکاتێکدا لە ساڵی 2020 
دابەزیوە بۆ 462.5 دۆالر، 

لەڕووی کرێ، لە ساڵی 2019 
و 2020 نرخی یەک مەتر دووجا 
خانوو بۆ کرێ بە 1.67 دۆالر و 
لە چارەکی یەکەمی ئەمساڵدا 

دابەزیوە بۆ 1.38 دۆالر. 
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خشتەی ژمارە 95 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە پڕۆژەی النە ستی  لە زۆنی بی، دەرەوەی 120 مەتری

زۆنی بی )رێگای مەسیف - کۆیە( دەرەوەی 120 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو  رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک 

تێکڕای نرخ لە و پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

کرێ 
خانوو

کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

2.08

2.08

548.75

547.50

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2019 النە سیتی

2.08 550.00 416.67 110,000.00 200 مانگی دوو

2.08 545.00 416.00 109,000.00 200 مانگی  سێ

2.00 550.00

مانگی چوار     
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

2.00 550.00 400.00 110,000.00 200 مانگی شەش 

2.08 540.00

مانگی حەوت     
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

2.08 540.00 416.00 108,000.00 200 مانگی نۆ

2.08 550.00

مانگی دە     
چارەکی 
مانگی یانزە     چوارەم 

2.08 550.00 416.00 110,000.00 200 مانگی دوانزە

2.08

2.08

467.50

475.00

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2020 النە سیتی

2.08 475.00 416.67 95,000.00 200 مانگی دوو

مانگی  سێ     

1.88 440.00

مانگی چوار     
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

1.88 440.00 375.00 88,000.00 200 مانگی شەش 

2.08 460.00

مانگی حەوت     
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

2.08 460.00 416.67 92,000.00 200 مانگی نۆ

2.08 550.00

مانگی دە     
چارەکی 
مانگی یانزە     چوارەم 

2.08 550.00 416.67 110,000.00 200 مانگی دوانزە

 1.72  600.00

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم 2021 1.72النە سیتی 600.00 344.83 120,000.00 200 مانگی دوو

مانگی سێ     

سەرچاوە: ئۆفیسی سەرەکی عەقاراتی رابەر/8ی نیسان 2021. 

پڕۆژەی النە ستی لە 
21/12/2011 مۆڵەتی 

لە دەستەی وەبەرهێنان 
وەرگرتووە، پڕۆژەكە لەالیەن 

كۆمپانیای ئاریۆ بە سەرمایەی 
57 ملیۆن و 72 هەزار دۆالر 

لەسەر رووبەری 519 مەتر 
دووجا بۆ خانوو و 200 مەتر 

دووجا بۆ شوقە جێبەجێكراوە، 
پڕۆژەكە لە 719 یەكەی 

نیشتەجێبوون پێكهاتووە. نرخی 
خانووبەرە لە پڕۆژەی النە ستی 
لە چارەکی یەکەمی ئەمساڵدا 
بەراورد بە دوو ساڵی رابردوو 

رووی لە بەرزبوونەوە بووە، 
نرخی یەک مەتر دووجا خانوو 

لە ساڵی 2019 بە 548.75 
دۆالر بووە، لە ساڵی 2020 بە 

467.50 دۆالر و لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا بە 600 
دۆالر مامەڵەی پێوەکراوە. 

لەڕووی نرخی کرێ، خانووەکانی 
پڕۆژەی النە ستی لە ساڵی 

2019 و 2020 نرخی کرێیان 
جێگیر بووە، بەڵام لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا دابەزیوە.
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خشتەی ژمارە 96  نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە پڕۆژەی هیوا ستی  لە زۆنی بی، دەرەوەی 120 مەتری

زۆنی بی )رێگای مەسیف - کۆیە( دەرەوەی 120 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک 

تێکڕای نرخ لە و پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ 
خانوو

کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

706.39

880.00

860.00 172,000.00 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 هیوا سیتی

مانگی دوو

900.00 180,000.00 200 مانگی  سێ

850.00

850.00 170,000.00 200 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

مانگی شەش

562.77

625.54 144,500.00 231 مانگی حەوت
چارەکی 
500.00سێیەم 210,000.00 420 مانگی هەشت

مانگی نۆ

481.25

462.50 92,500.00 200 مانگی دە
چارەکی 
500.00چوارەم 100,000.00 200 مانگی یانزە

مانگی دوانزە

899.97

720.00

720.00 144,000.00 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 هیوا سیتی

مانگی دوو

مانگی  سێ

841.97

مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

841.97 325,000.00 386 مانگی شەش

957.97

915.95 212,500.00 232 مانگی حەوت
چارەکی 
420سێیەم مانگی هەشت

1,000.00 200,000.00 200 مانگی نۆ

1,065.00

1,065.00 213,000.00 200 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزەچوارەم

مانگی دوانزە

881.25

912.50 365,000.00 400 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 مانگی دووهیوا سیتی

850.00 340,000.00 400 مانگی سێ

سەرچاوە: کۆمپانیای خاکی هەولێر، نووسینگەی هیوا ستی/ ئایاری 2021 و ئۆفیسی سەرەکی باخی شەقڵاوە/ 28ی نیسان 2021

لە پڕۆژەی هیوا ستی نرخی 
خانووبەرە لە ساڵی 2020 
بەراورد بە ساڵی 2019 و 
چارەکی یەکەمی ئەمساڵ 
بەرزبووەتەوە و نرخی یەک 

مەتر دووجا خانوو لەو ساڵەدا 
بە 899.97 دۆالر بووە، لە 

ساڵی 2019 بە 706.39 
دۆالر و لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵیش بە 881.25 دۆالر 
بووە. 
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خشتەی ژمارە 97  نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە پڕۆژەی دوبەی ستی  لە زۆنی بی، دەرەوەی 120 مەتری

زۆنی بی )رێگای مەسیف - کۆیە( دەرەوەی 120 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک 

تێکڕای نرخ لە و پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ 
خانوو

کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

خانووەکانی 
ئەم پڕۆژەیە 

تەواو نەبووە و 
هەیکەلە

354.55

354.55

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 دوبەی 
سیتی

مانگی دوو

354.55 390,000.00 1100 مانگی  سێ

358.57

مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

358.57 360,000.00 1004 مانگی شەش

مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

مانگی نۆ

322.83

مانگی دە
چارەکی 
322.83چوارەم 410,000.00 1270 مانگی یانزە

مانگی دوانزە

314.29

397.22

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 دوبەی 
سیتی

397.22 400,000.00 1007 مانگی دوو

مانگی  سێ

300.00

مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

300.00 420,000.00 1400 مانگی شەش

مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

مانگی نۆ

314.29

314.29 440,000.00 1400 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزەچوارەم

مانگی دوانزە

398.41

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 دوبەی 

398.41سیتی 400,000.00 1004 مانگی دوو

مانگی سێ

سەرچاوە: ئۆفیسی سەرەکی عەقاراتی رابەر/8ی نیسان 2021 و نووسینگەی ئەندازیاران/ ئایاری 2021

نرخی خانووبەرە لە پڕۆژەی 
دوبەی ستی، کە پڕۆژەکە 

تاوەکو ئێستا تەواو نەبووە 
و تەنیا هەیکەلە، یەک مەتر 
دووجای لە ساڵی 2020 دا 

بە 354.55 دۆالر و لە ساڵی 
2020 دابەزیوە بۆ 314.29 
دۆالر و لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵیش بەرزبووەتەوە بۆ 
398.41 دۆالر. 
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خشتەی ژمارە 98  نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە پڕۆژەی ماس ستی لە زۆنی بی، دەرەوەی 120 مەتری

زۆنی بی )رێگای مەسیف - کۆیە( دەرەوەی 120 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک 

تێکڕای نرخ لە و پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ 
خانوو

کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

662.50

675.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 ماس سیتی

700.00 168000 240 مانگی دوو

650.00 208000 320 مانگی  سێ

675.00

650.00 390000 600 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

700.00 168000 240 مانگی شەش

650.00

650.00 208000 320 مانگی حەوت
چارەکی 
650.00سێیەم 390000 600 مانگی هەشت

700.00 مانگی نۆ

650.00

700.00 168000 240 مانگی دە
چارەکی 
650.00چوارەم 208000 320 مانگی یانزە

650.00 403000 620 مانگی دوانزە

662.50

675.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 ماس سیتی

700.00 168,000.00 240 مانگی دوو

650.00 208,000.00 320 مانگی  سێ

675.00

650.00 390,000.00 600 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

700.00 168,000.00 240 مانگی شەش

650.00

650.00 208,000.00 320 مانگی حەوت
چارەکی 
650.00سێیەم 390,000.00 600 مانگی هەشت

مانگی نۆ

650.00

700.00 168,000.00 240 مانگی دە
چارەکی 
650.00چوارەم 208,000.00 320 مانگی یانزە

650.00 403,000.00 620 مانگی دوانزە

730.00

730.00 175,200.00 240 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 730.00ماس سیتی 233,600.00 320 مانگی دوو

730.00 438,000.00 600 مانگی سێ

سەرچاوە: ئۆفیسی سەرەکی وەبەرهێنەر و بڵاوکراوەی فەرمیی کۆمپانیا/ ئایاری 2021

پڕۆژەی شاری ماس ستی کە 
رۆژی 25/6/2012 مۆڵەتی 

لە دەستەی وەبەرهێنان 
وەرگرتووە، لەالیەن كۆمپانیای 

)ماس العراق( بە سەرمایەی 
2 ملیار و 298 ملیۆن و 185 
هەزار دۆالر لەسەر رووبەری 
999 دۆنم و 70 هەزار مەتر 

جێبەجێكراوە، پڕۆژەكە لە 
3980 یەكەی نیشتەجێبوون 
پێكهاتووە . نرخی خانووبەرە 

لەم پڕۆژە گەورەیەی 
نیشتەجێبوون لەسەر ئاستی 

هەرێمی کوردستان، لە ماوەی 
دوو ساڵی رابردوودا جێگیر 

بووە و نرخی یەک مەتر دووجا 
خانوو بە 662.50 دۆالر بووە، 

بەڵام لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا نرخی یەک مەتر 

دووجا خانوو بەرزبووەتەوە بۆ 
730 دۆالر. 
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خشتەی ژمارە 99  نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە پڕۆژەی فیوچەر ستی  لە زۆنی بی، دەرەوەی 120 مەتری

زۆنی بی )رێگای مەسیف - کۆیە( دەرەوەی 120 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک 

تێکڕای نرخ لە و پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ 
شوقە

کڕین و 
فرۆشتن شوقە کرێ کڕین و 

فرۆشتن

2.46

2.67

983.33

966.67

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019
فیوچە 
سیتی 
)خانوو(

2.67 966.67 800.00 290,000.00 300 مانگی دوو

مانگی  سێ

2.25 1,100.00

2.25 1,100.00 900.00 440,000.00 400 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

مانگی شەش

1.00 560.00

0.00 560.00 560,000.00 1000 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

2.00 800.00 400 مانگی نۆ

2.67 1,000.00

مانگی دە
چارەکی 
2.67چوارەم 1,000.00 800.00 300,000.00 300 مانگی یانزە

مانگی دوانزە

2.58 1,041.67

600.00

600.00 600,000.00 1000 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 فیوچە 
سیتی

مانگی دوو

مانگی  سێ

2.58 1,083.33

2.67 1,083.33 800.00 325,000.00 300 مانگی چوار
چارەکی 
2.50دووەم 1,000.00 400 مانگی پێنج

مانگی شەش

2.58 1,200.00

2.67 800.00 300 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

2.50 1,200.00 1,000.00 480,000.00 400 مانگی نۆ

2.67 1,000.00

مانگی دە
چارەکی 
2.67چوارەم 1,000.00 800.00 300,000.00 300 مانگی یانزە

مانگی دوانزە

2.58 1,104.17

2.67 1,033.33 800.00 310,000.00 300 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 فیوچە 

مانگی دووسیتی

2.50 1,175.00 1,000.00 470,000.00 400 مانگی سێ

سەرچاوە:ئۆفیسی سەرەکی عەقاراتی رابەر/8ی نیسان 2021. 

پڕۆژەی future ctiy لە 
رۆژی 26/1/2011 مۆڵەتی 

لە دەستەی وەبەرهێنان 
وەرگرتووە، پڕۆژەكە لەالیەن 

كۆمپانیای خۆشناو بە 
سەرمایەی 250 ملیۆن و 
270 هەزار دۆالر لەسەر 

رووبەری 268 دۆنم زەوی 
جێبەجێكراوە و لە 925 یەكەی 

نیشتەجێبوون لە جۆری ڤێال 
و شوقە )397 ڤێال، 528 

شوقە( پێكهاتووە. نرخی یەک 
مەتر دووجا خانوو لە پڕۆژەی 

فیوچەر ستی لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا بەراورد 

بە ساڵی 2019 و 2020 
بەرزبووەتەوە، نرخی یەک مەتر 

دووجا خانوو لە ساڵی 2019 
بە 983.33 دۆالر بوو، لە ساڵی 

2020  بە 1041 دۆالر و  لە 
چارەکی یەکەمی ئەمساڵدا 

بە 1104 دۆالر مامەڵەی 
پێوەکراوە، لەڕووی کرێ، 

نرخی یەک مەتر دووجا خانوو 
لە ساڵی 2020 و چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا جێگیر بووە 
و بە 2.58 دۆالر بووە. 
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خشتەی ژمارە 100 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە پڕۆژەی بەفرین ستی لە زۆنی بی، دەرەوەی 120 مەتری

زۆنی بی )رێگای مەسیف - کۆیە( دەرەوەی 120 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک 

تێکڕای نرخ لە و پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ 
شوقە

کڕین و 
فرۆشتن شوقە کرێ کڕین و 

فرۆشتن

0.90

0.90

660.00

600.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019
بەفرین 
سیتی 
)خانوو(

مانگی دوو

0.90 600.00 450.00 300,000.00 500 مانگی  سێ

0.90 640.00

مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

0.90 640.00 450.00 320,000.00 500 مانگی شەش

0.90 700.00

مانگی حەوت
چارەکی 
0.90سێیەم 700.00 450.00 350,000.00 500 مانگی هەشت

مانگی نۆ

0.90 680.00

مانگی دە
چارەکی 
0.90چوارەم 680.00 450.00 340,000.00 500 مانگی یانزە

مانگی دوانزە

0.80

0.80

663.00

602.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 بەفرین ستی 
خانوو

0.80 602.00 400.00 301,000.00 500 مانگی دوو

مانگی  سێ

0.80 630.00

مانگی چوار
چارەکی 
0.80دووەم 630.00 400.00 315,000.00 500 مانگی پێنج

مانگی شەش

0.80 696.00

مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

0.80 696.00 400.00 348,000.00 500 مانگی نۆ

0.80 710.00

مانگی دە
چارەکی 
0.80چوارەم 710.00 400.00 355,000.00 500 مانگی یانزە

مانگی دوانزە

0.80 700.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 بەفرین ستی 

0.80خانوو 700.00 400.00 350,000.00 500 مانگی دوو

مانگی سێ

سەرچاوە: ئۆفیسی سەرەکی عەقاراتی رابەر/8ی نیسان

نرخی خانووبەرە لە پڕۆژەی 
بەفرین ستی لە ماوەی چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵ و ساڵی 
رابردوودا بەراورد بە ساڵی 
2019 روو لە بەرزبوونەوە 

بووە، نرخی یەک مەتر دووجا 
خانوو لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵ بە 700 دۆالر بوو، 
لە ساڵی 2020 بە 663 

دۆالر و ساڵی 2019 بە 660 
دۆالر بووە، لەڕووی کرێ، 
یەک مەتر دووجا خانوو لە 

چارەکی یەکەمی ئەمساڵ و 
ساڵی 2020دا بە 0.80 دۆالر 

بەکرێدراوە. 
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خشتەی ژمارە 101 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە پڕۆژەی شاری زەیتوون لە زۆنی بی، دەرەوەی 120 مەتری

زۆنی بی )رێگای مەسیف - کۆیە( دەرەوەی 120 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک 

تێکڕای نرخ لە و پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ 
شوقە

کڕین و 
فرۆشتن شوقە کرێ کڕین و 

فرۆشتن

1.04

1.04

325.00

325.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 شاری 
زەیتون

مانگی دوو

1.04 325.00 208.00 65,000.00 200 مانگی  سێ

مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

مانگی شەش

1.25 283.33

مانگی حەوت
چارەکی 
1.25سێیەم 283.33 375.00 85,000.00 300 مانگی هەشت

مانگی نۆ

1.04 330.00

مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزەچوارەم

1.04 330.00 208.00 66,000.00 200 مانگی دوانزە

1.13

1.00

316.67

325.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 شاری 
زەیتون

1.00 325.00 200.00 65,000.00 200 مانگی دوو

مانگی  سێ

1.00 300.00

1.00 300.00 200.00 60,000.00 200 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

مانگی شەش

1.25 316.67

مانگی حەوت
چارەکی 
1.25سێیەم 316.67 375.00 95,000.00 300 مانگی هەشت

مانگی نۆ

1.25 316.67

مانگی دە
چارەکی 
1.25چوارەم 316.67 375.00 95,000.00 300 مانگی یانزە

مانگی دوانزە

1.90 468.5

1.72 437.50 344.83 87,500.00 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 شاری 

مانگی دووزەیتون

2.07 500.00 413.79 100,000.00 200 مانگی سێ

سەرچاوە: عەقاراتی حاجی حوسین/ئایار 2021

پڕۆژەی شاری زەیتوون لە 
رۆژی 29/12/2009 مۆڵەتی 

لە دەستەی وەبەرهێنان 
وەرگرتووە، پڕۆژەكە لەالیەن 

كۆمپانیای )شجرە الزیتون( 
بە سەرمایەی ملیارێک و 

270 ملیۆن دۆالر لەسەر 
رووبەری 1560 دۆنم زەوی 
جێبەجێكراوە و لە 10276 

یەكەی نیشتەجێبوون 
پێكهاتووە. نرخی خانووبەرە 

لە پڕۆژەی زەیتوون لە 
چارەکی یەکەمی ئەمساڵ 

بەراورد بە دوو ساڵی رابردوو 
بەرزبووەتەوە، یەک مەتر 
دووجا خانوو لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵ بە 468.5 
دۆالر بووە، لە ساڵی 2020 

بە 316.57 دۆالر و لە ساڵی 
2019 بە 325 دۆالر مامەڵەی 
پێوەکراوە، نرخی ئەم خانووانە 

لەڕووی کرێشەوە بەرەو 
زیادبوون چووە.
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خشتەی ژمارە 102 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە پڕۆژەی پەرۆش توین لە زۆنی بی، دەرەوەی 120 مەتری

زۆنی بی )رێگای مەسیف - کۆیە( دەرەوەی 120 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک 

تێکڕای نرخ لە و پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ 
شوقە

کڕین و 
فرۆشتن شوقە کرێ کڕین و 

فرۆشتن

بەنرخی کۆمپانیا 
دەفرۆشرێت

725.88

707.96

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 پەروش 
توین

مانگی دوو

707.96 80,000.00 113 مانگی  سێ

743.80

743.80 90,000.00 121 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

مانگی شەش

725.88

707.96 80,000.00 113 مانگی حەوت
چارەکی 
743.80سێیەم 90,000.00 121 مانگی هەشت

مانگی نۆ

725.88

707.96 80,000.00 113 مانگی دە
چارەکی 
743.80چوارەم 90,000.00 121 مانگی یانزە

مانگی دوانزە

بەنرخی کۆمپانیا 
دەفرۆشرێت

725.88

725.88

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 پەروش 
توین

707.96 80,000.00 113 مانگی دوو

743.80 90,000.00 121 مانگی سێ 

707.96

مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

707.96 80,000.00 113 مانگی شەش

725.88

743.80 90,000.00 121 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

707.96 80,000.00 113 مانگی نۆ 

743.80

743.80 90,000.00 121 مانگی دە 
چارەکی 
مانگی یانزەچوارەم

مانگی دوانزە

725.88

707.96 80,000.00 113 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 پەروش 

743.80توین 90,000.00 121 مانگی دوو

مانگی سێ

سەرچاوە: ئۆفیسی سەرەکی کۆمپانیای عەقاراتی خاکی هەولێر/ ئایار 2021

پڕۆژەی كومەڵگەی پەرۆش 
توین لە 20/12/2011 مۆڵەتی 

لە دەستەی وەبەرهێنان 
وەرگرتووە، پڕۆژەكە لەالیەن 
كۆمپانیای )كورد دۆست( بە 
سەرمایەی 7 ملیۆن و 553 

هەزار دۆالر لەسەر رووبەری 
2 دۆنم و 60 هەزار مەتر 

جێبەجێكراوە. پڕۆژەكە لە 102 
خانوو پێكهاتووە و نرخی کڕین 
و فرۆشتن لەم پڕۆژەیە جێگیر 
بووە. نرخی یەک مەتر دووجا 
خانوو بە 725 دۆالر بە نرخی 

کۆمپانیا دەفرۆشرێت. 
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3.1.3 بازاڕی خانووبەرە لە زۆنی سی )رێگای کۆیە – رێگای کەرکووک(

ــووک.  ــگای کەرک ــە و رێ ــگای کۆی ــەردوو رێ ــوان ه ــە نێ ــە دەکەون ــەوە ک ــتەجێبوون دەگرێت ــەی نیش ــەڕەک و پرۆژان ــەو گ ــی ئ ــی س زۆن
ــە 2019 و چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵدا  ــووی ل ــا خان ــر دووج ــەک مەت ــە بەهــای ی ــەم زۆن ــر، ئ ــی دیکــەی هەولێ ــەی زۆنەکان بەپێچەوان

ــراون. ــەواو نەک ــان ت ــە هەندێکی ــە ک ــی نیشــتەجێبوونی تێدای ــد پڕۆژەیەک ــەش چەن ــەم زۆن ــە ســاڵی 2020. ئ ــووە ل ــر ب کەمت

لــە ســاڵی 2019دا نرخــی یــەک مەتــر دووجــا بــۆ خانــوو بــە 530 دۆالر بــووە و نرخــی یــەک مەتــر دووجــا خانــووش بــۆ کــرێ 1.70 دۆالر 
بــووە. لــە ســاڵی 2020 نرخــی یــەک مەتــر دووجــا خانــوو بەرزبووەتــەوە بــۆ 600 دۆالر و نرخــی کرێــش بووەتــە 1.94 دۆالر بــۆ هــەر مەتــر 
دووجایــەک. ئەگــەر چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵ بــەراورد بکەیــن بــە ســاڵی 2020  ئــەوا دەبینیــن لــەم زۆنــەدا نرخــی یــەک مەتــر دووجــا 
خانــوو دابەزیــوە بــۆ 587.5 دۆالر و نرخــی کرێــش بووەتــە 1.80 دۆالر. لەچــاو زۆنەکانــی دیکــە، نرخــی یــەک مەتــر دووجــا شــوقە نزیکــەی 
200 دۆالر هەرزانتــرە لــە شــوێنەکانی دیکــەی هەولێــر. لــە ســاڵی 2019دا نرخــی یــەک مەتــر دووجــا شــوقە بــە 692.11 دۆالر بــووە و 
لــە ســاڵی 2020 بەرزبووەتــەوە بــۆ 740.74 دۆالر. لــەڕووی کرێشــەوە نرخــی یــەک مەتــر دووجــا شــوقە لــەم زۆنــەدا وەک شــوێنەکانی 
دیکەیــە، ســاڵی 2019 نرخــی یــەک مەتــر دووجــا شــوقە بــۆ کــرێ 3.41 دۆالر و لــە ســاڵی 2020 دا 3.70 دۆالر و لــە چارەکــی یەکەمــی 
ــن  ــردوو، دەبینی ــاڵی راب ــە دوو س ــن ب ــەراورد بکەی ــاڵ ب ــی ئەمس ــی یەکەم ــەر چارەک ــەوە. ئەگ ــاڵی 2020 ماوەت ــدا وەک س ئەمساڵیش

بەهەمــان شــێوەی خانووبــەرە، نرخــی یــەک مەتــر دووجــا شــوقە دابەزیــوە و هــەر مەتــر دووجایەکــی بــە 712.27 دۆالر بــووە. 

زۆنی سی؛ ناو بازنەی 60 مەتری )رێگای کۆیە – کەرکووک( 

لــەم زۆنــەدا کــە دەکاتــە گــەڕەک و پڕۆژەکانــی رێــگای کۆیــە بــۆ رێــگای کەرکــووک، نرخــی خانووبــەرە رووی لــە بەرزبوونــەوە بــووە لــە 
چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵدا بــەراورد بــە دوو ســاڵی رابــردوو. نرخــی یــەک مەتــر دووجــا خانــوو لــە ســاڵی 9102 و لــەم زۆنــەدا 5.733 

دۆالر بــوو، ســاڵی 0202 بــووە 88.133 دۆالر و لــە چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵدا بــە 34.543 دۆالر مامەڵــەی پێوەکــراوە. 

لــەڕووی کرێشــەوە، لەبەرئــەوەی نرخــی کــرێ خانــوو لــەم بەشــەدا زۆربــەی بــە دینــارە، نرخــی کــرێ دابەزیــوە لەچــاو شــوێنەکانی دیکــەی 
ســەنتەری هەولێــر، ئەگــەر چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵ بــەراورد بکەیــن بــە دوو ســاڵی رابــردوو، ئــەوا  نرخــی یــەک مەتــر دووجــا خانــوو 
ــوو، لــەم بەشــەدا ســاڵی 0202  ــەی خان ــدراوە. بەپێچەوان ــە 30.1 دۆالر بەکرێ ــە 19.0 دۆالرە، لەکاتێکــدا لــە ســاڵی 0202 ب ــۆ کــرێ ب ب
بــەراورد بــە ســاڵی 9102 نرخــی یــەک مەتــر دووجــا شــوقە بەڕێــژەی 58.3% بەرزبووەتــەوە. گەڕەکــی ســەیداوە لــەم زۆنەدا نیشــاندەری 
هەمــان گۆڕانــکاری زۆنــی ســییە، نرخــی یــەک مەتــر دووجــا خانــوو لــە ســاڵی 9102 بــە 572 دۆالر بــووە، لــە ســاڵی 0202 بــە 57.352 

دۆالر و لــە چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵدا بــە 082 دۆالر مامەڵــەی پێوەکــراوە.
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خشتەی ژمارە 103 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی سەیداوە لە زۆنی سی، ناو 60 مەتری

زۆنی سی )رێگای کۆیە - کەرکووک( ناو بازنەی 60 مەتری )خانوو(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا )کڕین و 

فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پڕۆژەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان تێکڕای نرخ لە یەک ساڵدا تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
کرێ 
خانوو

کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

275.00

250.00

250.00 50,000.00 200 مانگی یەک

چارەکی یەکەم

2019 گەڕەکی سەیداوە

مانگی دوو

مانگی  سێ

275.00

مانگی چوار

275.00چارەکی دووەم 55,000.00 200 مانگی پێنج

مانگی شەش

مانگی حەوت

مانگی هەشتچارەکی سێیەم

مانگی نۆ

285.00

مانگی دە

285.00چارەکی چوارەم 57,000.00 200 مانگی یانزە

مانگی دوانزە

253.75

257.50

240.00 60,000.00 250 مانگی یەک

چارەکی یەکەم

2020 گەڕەکی سەیداوە

مانگی دوو

275.00 55,000.00 200 مانگی  سێ

مانگی چوار

مانگی پێنجچارەکی دووەم

مانگی شەش

250.00

مانگی حەوت

مانگی هەشتچارەکی سێیەم

250.00 50,000.00 200 مانگی نۆ

مانگی دە

مانگی یانزەچارەکی چوارەم

مانگی دوانزە

280.00

مانگی یەک

چارەکی یەکەم 2021 275.00گەڕەکی سەیداوە 55,000.00 200 مانگی دوو

285.00 57,000.00 200 مانگی سێ

سەرچاوە: نووسینگە و عەقاراتی نیاز/ئایار 2021
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خشتەی ژمارە 104 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی ئیسکان لە زۆنی سی ناو 60 مەتری

زۆنی سی )رێگای کۆیە - کەرکووک( ناو بازنەی 60 مەتری )خانوو(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک 

تێکڕای نرخ لە و پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ 
خانوو

کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

0.83

0.83

400.00

400.00

0.83 400.00 333.33 160,000.00 400 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی 
ئیسکان

مانگی دوو

مانگی  سێ

0.69 300.00

مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

0.69 300.00 416.67 180,000.00 600 مانگی شەش

مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

مانگی نۆ

1.25 400.00

1.25 400.00 250.00 80,000.00 200 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزەچوارەم

مانگی دوانزە

1.03

1.25

410.00

410.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی 
ئیسکان

1.25 410.00 250.00 82,000.00 200 مانگی دوو

مانگی  سێ

1.03 412.50

مانگی چوار
چارەکی 
1.03دووەم 412.50 375.00 165,000.00 400 مانگی پێنج

مانگی شەش

مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

مانگی نۆ

0.83 300.00

مانگی دە
چارەکی 
0.83چوارەم 300.00 500.00 180,000.00 600 مانگی یانزە

مانگی دوانزە

0.91 411.25

0.78 412.50 310.34 165,000.00 400 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 گەڕەکی 

مانگی دووئیسکان

1.03 410.00 206.90 82,000.00 200 مانگی سێ

سەرچاوە: نووسینگەی بارزان/ ئایاری 2021

نرخی خانووبەرە لە گەڕەکی 
ئیسکان لە ماوەی چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵ و ساڵی 

2020دا جێگیر بووە و نرخی 
یەک مەتر دووجا خانوو بە 

411.25 دۆالر و 410 دۆالر 
بووە. لەکاتێکدا نرخی یەک 
مەتر دووجا خانوو لە ساڵی 

2019دا بە 400 دۆالر بووە. 
لەڕووی کرێ، لە ساڵی 2020 

لە گەڕەکی ئیسکان نرخی 
یەک مەتر دووجا خانوو بۆ 

کرێ بەرزبووەتەوە بەراورد 
بە ساڵی 2019 و چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵ. 



150

خشتەی ژمارە 105 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە پڕۆژەی شوقەکانی ئیسکانی نوێ لە زۆنی سی، ناو 60 مەتری

زۆنی سی )رێگای کۆیە - کەرکووک( ناو بازنەی 60 مەتری )شوقە(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک 

تێکڕای نرخ لە و پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ 
شوقە

کڕین و 
فرۆشتن شوقە کرێ کڕین و 

فرۆشتن

2.79

2.75

612.50

615.00

2.50 633.33 375.00 95,000.00 150 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 ئیسکانی 
نوێ

مانگی دوو

3.00 596.67 450.00 89,500.00 150 مانگی  سێ

2.78 610.00

3.00 596.67 450.00 89,500.00 150 مانگی چوار
چارەکی 
2.78دووەم 700.00 416.67 105,000.00 150 مانگی پێنج

0.00 610.00 91,500.00 150 مانگی شەش

3.17 600.67

3.00 633.33 450.00 95,000.00 150 مانگی حەوت
چارەکی 
3.33سێیەم 568.00 500.00 85,200.00 150 مانگی هەشت

مانگی نۆ

2.80 656.67

2.80 700.00 420.00 105,000.00 150 مانگی دە
چارەکی 
2.50چوارەم 615.63 400.00 98,500.00 160 مانگی یانزە

3.00 656.67 450.00 98,500.00 150 مانگی دوانزە

2.58

2.67

574.17

596.67

3.00 575.33 450.00 86,300.00 150 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 ئیسکانی 
نوێ

2.50 600.00 375.00 90,000.00 150 مانگی دوو

2.67 596.67 400.00 89,500.00 150 مانگی  سێ

2.50 608.33

مانگی چوار
چارەکی 
2.33دووەم 666.67 350.00 100,000.00 150 مانگی پێنج

2.67 550.00 400.00 82,500.00 150 مانگی شەش

2.50 551.67

مانگی حەوت
چارەکی 
2.50سێیەم 560.00 375.00 84,000.00 150 مانگی هەشت

2.50 543.33 375.00 81,500.00 150 مانگی نۆ

2.67 548.00

2.67 543.33 400.00 81,500.00 150 مانگی دە
چارەکی 
2.67چوارەم 576.67 400.00 86,500.00 150 مانگی یانزە

2.33 548.00 350.00 82,200.00 150 مانگی دوانزە

2.67 563.33

2.67 563.33 400.00 84,500.00 150 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 ئیسکانی 

2.67نوێ 550.00 400.00 82,500.00 150 مانگی دوو

2.00 586.67 300.00 88,000.00 150 مانگی سێ

سەرچاوە: ئۆفیسی سەرەکی عەقاراتی رابەر/8ی نیسان 2021، نووسینگەی باخی شەقڵاوە لە ئیسکانی نوێ/ 2ی ئایار 2021

نرخی خانووبەرە لە پڕۆژەی 
ئیسکانی نوێ لە ماوەی 

چارەکی یەکەمی ئەمساڵ و 
دوو ساڵی رابردوودا روو لە 

دابەزین بووە، نرخی یەک مەتر 
دووجا شوقە لە ساڵی 2019 

بە 612 دۆالر بوو، لە ساڵی 
2020 بە 574.17 دۆالر و لە 

چارەکی یەکەمی ئەمساڵدا 
بە 563.33 دۆالر مامەڵەی 

پێوەکراوە. لەڕووی کرێ، نرخی 
یەک مەتر دووجا شوقە لە 

ساڵی 2019 دا بە 2.79 دۆالر 
بووە. 
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خشتەی ژمارە 106 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە پڕۆژەی شوقەکانی ئیسکان تاوەر لە زۆنی سی ناو 60 مەتری

زۆنی سی )رێگای کۆیە - کەرکووک( ناو بازنەی 60 مەتری )شوقە(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک 

تێکڕای نرخ لە و پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ 
شوقە

کڕین و 
فرۆشتن شوقە کرێ کڕین و 

فرۆشتن

5.48

6.03

930.00

793.10

6.03 801.72 350.00 46,500.00 58 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 ئیسکان 
تاوەر

6.03 784.48 350.00 45,500.00 58 مانگی دوو

6.03 948.28 350.00 55,000.00 58 مانگی  سێ

3.81 930.00

663.04 91,500.00 138 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

3.81 950.00 400.00 99,750.00 105 مانگی شەش

4.92 930.00

3.81 930.00 400.00 97,650.00 105 مانگی حەوت
چارەکی 
930.00سێیەم 97,650.00 105 مانگی هەشت

6.03 1,137.93 350.00 66,000.00 58 مانگی نۆ

6.03 1,086.21

673.91 93,000.00 138 مانگی دە
چارەکی 
6.03چوارەم 1,086.21 350.00 63,000.00 58 مانگی یانزە

6.03 1,120.69 350.00 65,000.00 58 مانگی دوانزە

5.02

5.88

1,027.76

1,120.69

5.88 1,120.69 341.00 65,000.00 58 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 ئیسکان 
تاوەر

1,137.93 66,000.00 58 مانگی دوو

1,008.62 58,500.00 58 مانگی  سێ

4.87 1,046.90

1,163.79 67,500.00 58 مانگی چوار
چارەکی 
4.87دووەم 930.00 341.00 65,100.00 70 مانگی پێنج

مانگی شەش

5.17 1,008.62

6.03 1,008.62 350.00 58,500.00 58 مانگی حەوت
چارەکی 
4.29سێیەم 924.77 300.00 64,734.00 70 مانگی هەشت

5.17 1,137.93 300.00 66,000.00 58 مانگی نۆ

4.29 900.00

5.17 1,129.31 300.00 65,500.00 58 مانگی دە
چارەکی 
4.29چوارەم 900.00 300.00 63,000.00 70 مانگی یانزە

0.00 900.00 67,500.00 75 مانگی دوانزە

3.93 885.00

4.76 991.38 275.86 57,500.00 58 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 ئیسکان 

3.93تاوەر 885.00 275.00 61,950.00 70 مانگی دوو

1.72 343.75 275.00 55,000.00 160 مانگی سێ

سەرچاوە: ئۆفیسی سەرەکی عەقاراتی رابەر/8ی نیسان 2021، نووسینگەی باخی شەقڵاوە لە ئیسکانی نوێ/2ی ئایاری 2021

نرخی خانووبەرە لە پڕۆژەی 
ئیسکان تاوەر لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا بەراورد 
بە دوو ساڵی رابردوو 

دابەزیوە و نرخی یەک مەتر 
دووجا شوقە بە 885 

دۆالر مامەڵەی پێوەکراوە، 
لەکاتێکدا لە ساڵی 2019 بە 
930 دۆالر و لە ساڵی 2020 

بە 1027 دۆالر مامەڵەی 
پێوەکراوە. لەڕووی کرێ، 

نرخی یەک مەتر دووجا شوقە 
بۆ کرێ لە ساڵی 2019دا بە 

5.48 دۆالر بووە. 
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 زۆنی سی؛ ناو بازنەی 100 مەتری )رێگای کۆیە – کەرکووک( 
گەڕەک و پڕۆژەی نیشتەجێبوون

لــەم زۆنــەدا و لەنــاو بازنــەی 100 مەتریــدا لــە ســاڵی 2019 نرخــی یــەک مەتــر دووجــا خانــوو بــە 500 دۆالر بــووە، لەکاتێکدا لە ســاڵی 
2020 بەڕێــژەی %20 نرخــی یــەک مەتــر دووجــا خانــوو بەرزبووەتــەوە و بــە 600 دۆالر بــووە، لــە چارەکــی یەکەمــی ئەمساڵیشــدا 
گەیشــتووەتە 700 دۆالر. ئەگــەر چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵ بــەراورد بکەیــن بــە ســاڵی 2019 ، ئــەوا بەڕێــژەی %40 نرخــی یــەک 
مەتــر دووجــا خانــوو بەرزبووەتــەوە. نرخــی یــەک مەتــر دووجــا بــۆ کــرێ لــە ســاڵی 2019دا بــە 1.60 دۆالر بــووە، ســاڵی 2020  بــە  
1.77 دۆالر و چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵیش بــە 1.55 دۆالر بــووە. نرخــی خانووبــەرە لــە گەڕەکــی مەنتــکاوە روو لــە بەرزبوونــەوە 
بــووە، نرخــی یــەک مەتــر دووجــا خانــوو لــە ســاڵی 2019 بــە 500 دۆالر بــوو، لــە ســاڵی 2020 بــە 600 دۆالر و لــە چارەکــی یەکەمــی 
ئەمساڵیشــدا بــە 700 دۆالر مامەڵــەی پێوەکــراوە، لــەڕووی گۆڕانــکاری نرخــی کــرێ، لــە ســاڵی 2020 نرخــی یــەک مەتــر دووجــا خانــوو 

بــۆ کــرێ بەرزتریــن بــووە کــە 1.77 دۆالر بــووە بــۆ هــەر مەتــر دووجایــەک. 
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خشتەی ژمارە 107 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی مەنتکاوە لە زۆنی سی، ناو 100 مەتری

زۆنی سی )رێگای کۆیە  -کەرکووک ( ناو 100 مەتری 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا )کڕین و 

فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو  رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پڕۆژەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان  تێکڕای نرخ لە یەک ساڵدا تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان 
کرێ 
خانوو

کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

1.56

1.67

500.00

400.00

1.67 400.00 166.67 40,000.00 100 مانگی یەک

چارەکی یەکەم

2019 گەڕەکی مەنتکاوە

مانگی دوو     

مانگی  سێ     

1.46 500.00

مانگی چوار     

1.46چارەکی دووەم 500.00 291.67 100,000.00 200 مانگی پێنج

مانگی شەش      

  

مانگی حەوت     

مانگی هەشت     چارەکی سێیەم

مانگی نۆ     

 533.33

 533.33  80,000.00 150 مانگی دە

مانگی یانزە     چارەکی چوارەم 

مانگی دوانزە     

1.77

1.77

600.00

575.00

2.08 650.00 208.33 65,000.00 100 مانگی یەک

چارەکی یەکەم

2020 گەڕەکی مەنتکاوە

1.46 500.00 291.67 100,000.00 200 مانگی دوو

مانگی  سێ     

  

مانگی چوار     

مانگی پێنج     چارەکی دووەم

مانگی شەش      

1.67 600.00

1.67 600.00 250.00 90,000.00 150 مانگی حەوت

1.67چارەکی سێیەم  250.00  150 مانگی هەشت

مانگی نۆ     

2.00 700.00

2.08 700.00 208.00 70,000.00 100 مانگی دە

2.00چارەکی چوارەم   200.00  100 مانگی یانزە

2.00  200.00  100 مانگی دوانزە

 1.47  700.00

1.21 500.00 241.38 100,000.00 200 مانگی یەک

چارەکی یەکەم 2021 733.33 گەڕەکی مەنتکاوە  110,000.00 150 مانگی دوو

1.72 700.00 172.41 70,000.00 100 مانگی سێ

  سەرچاوە: بازاڕی بۆرسەی هەولێر/ئایار 2021 و نووسینگەی مەوالنا/ ئایار 2021
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خشتەی ژمارە 108 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی کۆماری  لە زۆنی سی، ناو 100 مەتری

زۆنی سی )رێگای کۆیە - کەرکووک( ناو 100 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک 

تێکڕای نرخ لە و پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ 
خانوو

کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

1.93

1.67

679.17

625.00

600.00 333.33 120,000.00 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی 
کۆماری

650.00 333.33 130,000.00 200 مانگی دوو

1.67 مانگی  سێ

مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

مانگی شەش

2.19 733.33

مانگی حەوت
چارەکی 
2.22سێیەم 700.00 666.67 210,000.00 300 مانگی هەشت

2.17 766.67 650.00 230,000.00 300 مانگی نۆ

مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزەچوارەم

مانگی دوانزە

1.94

1.94

691.67

691.67

1.67 650.00 333.33 130,000.00 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی 
کۆماری

2.22 733.33 666.67 220,000.00 300 مانگی دوو

مانگی  سێ

مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

مانگی شەش

1.67 625.00

مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

1.67 625.00 333.33 125,000.00 200 مانگی نۆ

1.94 700.00

مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزەچوارەم

1.94 700.00 583.33 210,000.00 300 مانگی دوانزە

1.58 766.67

1.61 833.33 482.76 250,000.00 300 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 گەڕەکی 

مانگی دووکۆماری

1.55 700.00 310.34 140,000.00 200 مانگی سێ

سەرچاوە: نووسینگەی مەوالنا/ ئایار 2021

نرخی خانووبەرە لە گەڕەکی 
کۆماری کە یەکێکە لە گەڕەکە 

کۆنەکانی هەولێر، لە ماوەی 
چارەکی یەکەمی ئەمساڵ و 
دوو ساڵی رابردوودا روو لە 

بەرزبوونەوە بووە، نرخی یەک 
مەتر دووجا خانوو لە ساڵی 

2019 بە 679.17 دۆالر بوو، 
لە ساڵی 2020 بە 691.67 

دۆالر و لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵیشدا بە 766.67 دۆالر 

بووە. لەڕووی کرێ، نرخی 
خانوو لە گەڕەکی کۆماری 

لە ساڵی 2019 و 2020 
جێگیر بووە، بەڵام لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا دابەزیوە بۆ 
1.58 دۆالر. 
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خشتەی ژمارە 109 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی مامۆستایان 1  و 2 لە زۆنی سی ناو 100 مەتری

زۆنی سی )رێگای کۆیە - کەرکووک( ناو 100 مەتری 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو  رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک 

تێکڕای نرخ لە و پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

کرێ 
خانوو

کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

1.17

1.17

530.00

520.00

1.00 520.00 250.00 130,000.00 250 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019
گەڕەکی 

مامۆستایان 
1 و 2

1.33 520.00 333.33 130,000.00 250 مانگی دوو

مانگی  سێ     

 520.00

 520.00  130,000.00 250 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

مانگی شەش      

1.00 540.00

مانگی حەوت     
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

1.00 540.00 250.00 135,000.00 250 مانگی نۆ

1.32 540.00

1.32 540.00 330.00 135,000.00 250 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزە     چوارەم 

مانگی دوانزە     

1.50

1.50

620.00

640.00

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2020
گەڕەکی 

مامۆستایان 
1 و 2

مانگی دوو     

1.50 640 375.00 160,000.00 250 مانگی  سێ

  

مانگی چوار     
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

مانگی شەش      

1.50 580.00

مانگی حەوت     
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

1.50 580 375.00 145,000.00 250 مانگی نۆ

1.50 620.00

مانگی دە     
چارەکی 
1.50چوارەم  600 375.00 150,000.00 250 مانگی یانزە

1.50 640 375.00 160,000.00 250 مانگی دوانزە

 1.24  700.00

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم 2021

گەڕەکی 
مامۆستایان 

1 و 2
1.24 680 310.34 170,000.00 250 مانگی دوو

1.24 720 310.00 180,000.00 250 مانگی سێ

سەرچاوە: نووسینگەی هەرێم/ ئایار 2021 و ئۆفیسی سەرەکی عەقاراتی رابەر/8ی نیسان 2021. 

نرخی خانووبەرە لە 
گەڕەکی مامۆستایان روو 

لە بەرزبوونەوەیە، یەک 
مەتر دووجا خانوو لە 

چارەکی یەکەمی ئەمساڵدا 
گەیشتووەتە 700 دۆالر، 

لەکاتێکدا لە ساڵی 2019 بە 
530 دۆالر و لە ساڵی 2020 
بە 620 دۆالر بووە. نزمترین 
نرخی یەک مەتر دووجا خانوو 

لەم گەڕەکەدا لە ساڵی 
2019 بووە کە بە 1.17 دۆالر 

بەکرێدراوە. 
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خشتەی ژمارە 110 نیشاندەری گۆڕانکارییەکانی نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی خەبات  لە زۆنی سی ناو 100 مەتری

زۆنی سی )رێگای کۆیە - کەرکووک( ناو 100 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک 

تێکڕای نرخ لە و پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ 
خانوو

کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

1.65

0.83

275.00

275.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی 
خەبات

1.67 250.00 333.3 50,000.00 200 مانگی دوو

0.00 300.00 60,000.00 200 مانگی  سێ

1.65 250.00

مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

1.65 250.00 330.00 50,000.00 200 مانگی شەش

2.08 300.00

1.65 300.00 330.00 60,000.00 200 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

2.50 300.00 250.00 30,000.00 100 مانگی نۆ

مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزەچوارەم

مانگی دوانزە

1.88

1.88

300.00

300.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی 
خەبات

مانگی دوو

1.88 300 375.00 60,000.00 200 مانگی  سێ

مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

مانگی شەش

1.88 300.00

مانگی حەوت
چارەکی 
1.88سێیەم 300 375.00 60,000.00 200 مانگی هەشت

مانگی نۆ

1.88 250.00

مانگی دە
چارەکی 
1.88چوارەم 250 375.00 50,000.00 200 مانگی یانزە

مانگی دوانزە

1.55 300.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 گەڕەکی 

1.55خەبات 300 310.34 60,000.00 200 مانگی دوو

200 مانگی سێ

سەرچاوە: نووسینگەی هەرێم/ ئایار 2021

نرخی خانووبەرە لە گەڕەکی 
خەبات لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵ و ساڵی 2020 جێگیر 
بووە، نرخی یەک مەتر دووجا 

خانوو بە 300 دۆالر مامەڵەی 
پێوەکراوە لەکاتێکدا لە ساڵی 

2019 بە 275 دۆالر بووە، نرخی 
یەک مەتر دووجا خانوو بۆ کرێ 

لە ساڵی 2019 لەم بەشەدا 
بە 1.65 دۆالر و ساڵی 2020 
بە 1.88 دۆالر بووە، چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵیش بە 1.55 
دۆالر بووە. 
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خشتەی ژمارە 111 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی کامەرانی  لە زۆنی سی ناو 100 مەتری 

زۆنی سی )رێگای کۆیە - کەرکووک( ناو 100 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک 

تێکڕای نرخ لە و پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ 
خانوو

کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

1.65

1.66

225.00

212.50

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی 
کامەرانی

1.67 200.00 333.33 40,000.00 200 مانگی دوو

1.65 225.00 330.00 45,000.00 200 مانگی  سێ

233.33

مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

233.33 35,000.00 150 مانگی شەش

مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

مانگی نۆ

1.65 225.00

مانگی دە
چارەکی 
1.65چوارەم 225.00 330.00 45,000.00 200 مانگی یانزە

مانگی دوانزە

1.58 200.00

200.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی 
کامەرانی

مانگی دوو

200.00 40,000.00 200 مانگی  سێ

مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

مانگی شەش

1.50

مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

1.50 300.00 200 مانگی نۆ

1.65 200.00

1.65 200.00 330.00 40,000.00 200 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزەچوارەم

مانگی دوانزە

1.55 225.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 گەڕەکی 

مانگی دووکامەرانی

1.55 225.00 310.00 45,000.00 200 مانگی سێ

سەرچاوە: بازاڕی بۆرسەی هەولێر/ ئایاری 2021

لە گەڕەکی کامەرانی، لە 
چارەکی یەکەمی ئەمساڵ 

و ساڵی 2019دا نرخی یەک 
مەتر دووجا خانوو جێگیر بووە 

و بە 225 دۆالر بووە، بەڵام 
لە ساڵی 2020 دابەزیوە بۆ 

200 دۆالر، لەڕووی کرێ، 
نرخی خانووەکانی گەڕەکی 
کامەرانی روو لە دابەزین 
بووە و یەک مەتر دووجا 
خانوو بۆ کرێ لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا 1.55 

دۆالر بووە.



158

 زۆنی سی ناو بازنەی 120 مەتری )رێگای کۆیە – کەرکووک( 

گەڕەک و پڕۆژەی نیشتەجێبوون

ــوو لــە بەرزبوونــەوەدا بــووە، بەشــێوەیەک  ــر دووجــا خان ــدا بــەردەوام نرخــی یــەک مەت ــاو بازنــەی 120 مەتری لــە زۆنــی ســی و لەن
ســاڵی 2020 بــەراورد بــە ســاڵی 2019 بەڕێــژەی %7.74 و لــە چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵیش بــەراورد بــە 2019 بەڕێــژەی 18.83% 
بەرزبووەتــەوە. نرخــی یــەک مەتــر دووجــا لــە ســاڵی 2019 دا بــە 597.50 دۆالر و لــە ســاڵی 2020دا بــە 643.75 دۆالر و لــە چارەکــی 
یەکەمــی ئەمساڵیشــدا بــە 710 دۆالر بــووە. نرخــی بەکرێدانــی یــەک مەتــر دووجــا خانــووش لــە ســاڵی 2019 بــە 2.50 دۆالر بــووە، 
ســاڵی 2020 بــە 2.57 دۆالر و چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵیش بــە 2.50 دۆالر بــووە. لــەم زۆنــەدا پڕۆژەکانــی نیشــتەجێبوون زیاتــر 

خانــوون و کەمتــر شــوقە کەوتووەتــە نــاو ئــەم بازنەیــە. 



159

خشتەی ژمارە 112 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە  گەڕەکی 99  لە زۆنی سی ناو 120 مەتری 

زۆنی سی )رێگای کۆیە - کەرکووک( ناو 120 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر 
بە مەتر 
دووجا 
خانوو

مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پڕۆژەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
کرێ 
خانوو

کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

2.30

2.50

425.00

450.00

2.50 450.00 250.00 45,000.00 100 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی 99

مانگی دوو

مانگی  سێ

2.29 425.00

مانگی چوار
چارەکی 
2.29دووەم 425.00 458.33 85,000.00 200 مانگی پێنج

مانگی شەش

0.00 410.00

مانگی حەوت
چارەکی 
0.00سێیەم 405.00 81,000.00 200 مانگی هەشت

0.00 415.00 83,000.00 200 مانگی نۆ

2.30 425.00

مانگی دە
چارەکی 
2.30چوارەم 425.00 460.00 85,000.00 200 مانگی یانزە

مانگی دوانزە

2.50

1.25

500.00

500.00

1.25 500.00 250.00 100,000.00 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی 99

مانگی دوو

مانگی  سێ

2.50 500.00

2.50 500.00 250.00 50,000.00 100 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

مانگی شەش

مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

مانگی نۆ

2.50 525.00

2.50 500.00 250.00 50,000.00 100 مانگی دە
چارەکی 
2.50چوارەم 550.00 250.00 55,000.00 100 مانگی یانزە

مانگی دوانزە

2.13 537.50

2.50 550.00 250.00 55,000.00 100 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 مانگی دووگەڕەکی 99

1.75 525.00 350.00 105,000.00 200 مانگی سێ

سەرچاوە: عەقاراتی سرووشت / نیسان 2021

نرخی خانووبەرە لە گەڕەکی 
99 لە زۆنی سی روو لە 

بەرزبوونەوەیە و نرخی یەک 
مەتر دووجا خانوو لە ساڵی 
9102 بە 524 دۆالر بووە، 

لە ساڵی 0202 بە 005 
دۆالر و لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵیش گەیشتووەتە 
05.735 دۆالر. گۆڕانکاریش 

لە نرخی یەک مەتر 
دووجا خانوو روویداوە، 
بەشێوەیەک نرخی یەک 

مەتر دووجا خانوو لە 
ساڵی 9102 بە 83.2 دۆالر 
بوو، ساڵی 0202 بە 05.2 
دۆالر و چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵیش بە 31.2 دۆالر 
بووە. 
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خشتەی ژمارە 113 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە  گەڕەکی هەڤاڵان  لە زۆنی سی ناو 120 مەتری 

زۆنی سی )رێگای کۆیە - کەرکووک( ناو 120 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو  رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک 

تێکڕای نرخ لە و پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

کرێ 
خانوو

کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

2.50

2.50

825.00

812.50

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی 
هەڤاڵان

2.50 825.00 250.00 82,500.00 100 مانگی دوو

2.50 800.00 250.00 80,000.00 100 مانگی  سێ

  

مانگی چوار     
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

مانگی شەش      

2.50 825.00

2.50 825.00 250.00 82,500.00 100 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

مانگی نۆ     

 962.50

 950.00  190,000.00 200 مانگی دە
چارەکی 
975.00 چوارەم   195,000.00 200 مانگی یانزە

مانگی دوانزە     

3.00

 

775.00

770.00

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی 
هەڤاڵان

مانگی دوو     

 770.00  77,000.00 100 مانگی  سێ

3.00 780.00

3.00 780.00 300.00 78,000.00 100 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

3.00  300.00  100 مانگی شەش 

3.00 775.00

3.00 770.00 300.00 77,000.00 100 مانگی حەوت
چارەکی 
3.00سێیەم 780.00 300.00 78,000.00 100 مانگی هەشت

مانگی نۆ     

  

مانگی دە     
چارەکی 
مانگی یانزە     چوارەم 

مانگی دوانزە     

 3.20  875.00

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم 2021 گەڕەکی 

3.30هەڤاڵان 880.00 330.00 88,000.00 100 مانگی دوو

3.10 870.00 310.00 87,000.00 100 مانگی سێ

سەرچاوە: عەقاراتی سرووشت/ نیسان 2021

نرخی خانووبەرە لە گەڕەکی 
هەڤاڵان لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا بەراورد بە دوو ساڵی 
رابردوو روو لە بەرزبوونەوە 
بووە، نرخی یەک مەتر دووجا 
خانوو لە ساڵی 9102 دا بە 

528 دۆالر بوو، لە ساڵی 0202 
دابەزیوە بۆ 577 دۆالر و لە 
چارەکی یەکەمی ئەمساڵدا 

بەرزبووەتەوە بۆ 5.578 دۆالر. 
خانووەکانی گەڕەکی هەڤاڵان 

لە چارەکی یەکەمی ئەمساڵ و 
ساڵی رابردوودا بۆ کرێ روو لە 

بەرزبوونەوە بووە.



161

خشتەی ژمارە 114 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە  گەڕەکی سەروەران  لە زۆنی سی ناو 120 مەتری 

زۆنی سی )رێگای کۆیە - کەرکووک( ناو 120 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو  رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک 

تێکڕای نرخ لە و پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

کرێ 
خانوو

کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

3.33

3.33

862.50

880.00

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی 
سەروەران

مانگی دوو     

3.33 880.00 333.33 88,000.00 100 مانگی  سێ

3.33 835.00

3.33 840.00 333.00 84,000.00 100 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

3.33 830.00 333.00 83,000.00 100 مانگی شەش 

3.30 850.00

مانگی حەوت     
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

3.30 850.00 330.00 85,000.00 100 مانگی نۆ

3.40 875.00

3.40 850.00 340.00 85,000.00 100 مانگی دە
چارەکی 
3.40چوارەم  900.00 340.00 90,000.00 100 مانگی یانزە

  340.00 90,000.00 100 مانگی دوانزە

2.38

1.67

872.50

975.00

1.67 1,000.00 333.33 200,000.00 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی 
سەروەران

1.65 975.00 330.00 195,000.00 200 مانگی دوو

3.13 850.00 312.50 85,000.00 100 مانگی  سێ

3.10 865.00

3.10 900.00 310.00 90,000.00 100 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

3.10 830.00 310.00 83,000.00 100 مانگی شەش 

 880.00

مانگی حەوت     
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

 880.00  88,000.00 100 مانگی نۆ

 850.00

 840.00  84,000.00 100 مانگی دە
چارەکی 
860.00 چوارەم   86,000.00 100 مانگی یانزە

مانگی دوانزە     

 3.75  885.00

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم 2021 گەڕەکی 

3.75سەروەران 900.00 375.00 90,000.00 100 مانگی دوو

3.75 870.00 375.00 87,000.00 100 مانگی سێ

سەرچاوە: نووسینگەی سەروەران/ نیسان 2021

نرخی خانووبەرە لە گەڕەکی 
سەروەران بەهەمان شێوەی 

گەڕەکی هەڤاڵان روو لە 
بەرزبوونەوە بووە، نرخی یەک 

مەتر دووجا خانوو لە ساڵی 
9102 بە 5.268 دۆالر بووە، 

لە ساڵی 0202 بە 5.278 
دۆالر و لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا بە 588 دۆالر کڕین 
و فرۆشتنی پێوەکراوە. لەڕووی 

کرێ، نرخی یەک مەتر دووجا 
خانوو لە گەڕەکی هەڤاڵان 

لە چارەکی یەکەمی ئەمساڵدا 
گەیشتووەتە 57.3 دۆالر بۆ 

هەر مەتر دووجایەک. 
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خشتەی ژمارە 115 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە  گەڕەکی زانایان  لە زۆنی سی ناو 120 مەتری 

زۆنی سی )رێگای کۆیە - کەرکووک( ناو 120 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو  رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک 

تێکڕای نرخ لە و پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

کرێ 
خانوو

کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

2.60

2.43

581.25

570.83

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی 
زانایان

 583.33  70,000.00 120.00 مانگی دوو

2.43 558.33 291.67 67,000.00 120.00 مانگی  سێ

2.50 570.83

2.50 558.33 300.00 67,000.00 120.00 مانگی چوار
چارەکی 
2.50دووەم 583.33 300.00 70,000.00 120.00 مانگی پێنج

مانگی شەش      

2.92 600.00

مانگی حەوت     
چارەکی 
2.92سێیەم 600.00 350.00 72,000.00 120.00 مانگی هەشت

مانگی نۆ     

2.71 591.67

مانگی دە     
چارەکی 
2.92چوارەم  583.33 350.00 70,000.00 120.00 مانگی یانزە

2.50 600.00 300.00 72,000.00 120.00 مانگی دوانزە

2.92

3.33

643.75

687.50

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی 
زانایان

3.33 666.67 400.00 80,000.00 120.00 مانگی دوو

3.33 708.33 400.00 85,000.00 120.00 مانگی  سێ

2.92 500.00

مانگی چوار     
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

2.92 500.00 350.00 60,000.00 120.00 مانگی شەش 

0.00 633.33

مانگی حەوت     
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

0.00 633.33  76,000.00 120.00 مانگی نۆ

2.92 654.17

مانگی دە     
چارەکی 
2.92چوارەم  641.67 350.00 77,000.00 120.00 مانگی یانزە

2.92 666.67 350.00 80,000.00 120.00 مانگی دوانزە

 2.55  583.33

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم 2021 گەڕەکی 

2.60زانایان 666.67 312.50 80,000.00 120.00 مانگی دوو

2.50 500.00 300.00 60,000.00 120.00 مانگی سێ

سەرچاوە: نووسینگەی رووناکی/ نیسانی 2021

گۆڕانکارییەکانی خانووبەرە 
لە گەڕەکی زانایان لەچارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا بەبەراورد 

بەساڵی رابردوو دابەزیوە، بەڵام 
بە بەراورد بە ساڵی 9102 

بەرزبووەتەوە، نرخی یەک مەتر 
دووجا خانوو لە گەڕەکی زانایان 
لەچارەکی یەکەمی ئەمساڵ بە 
33.385 دۆالر، لەساڵی 0202 

بە 57.346 و ساڵی 9102 
بە 52.185 دۆالر مامەڵەی 

پێوەکراوە. 
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خشتەی ژمارە 116 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە  گەڕەکی چنار  لە زۆنی سی ناو 120 مەتری 

زۆنی سی )رێگای کۆیە - کەرکووک( ناو 120 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو  رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک 

تێکڕای نرخ لە و پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

کرێ 
خانوو

کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

2.75

3.33

750.00

750.00

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی 
چنار

3.33 750.00 333.33 75,000.00 100.00 مانگی دوو

مانگی  سێ     

2.24 576.92

2.24 576.92 291.67 75,000.00 130.00 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

مانگی شەش      

2.50 750.00

2.50 750.00 500.00 150,000.00 200.00 مانگی حەوت
چارەکی 
2.50سێیەم 750.00 500.00 150,000.00 200.00 مانگی هەشت

مانگی نۆ     

3.00 760.00

مانگی دە     
چارەکی 
3.00چوارەم  750.00 300.00 75,000.00 100.00 مانگی یانزە

3.00 770.00 300.00 77,000.00 100.00 مانگی دوانزە

3.00

3.30

697.50

750.00

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی 
چنار

3.30 750.00 330.00 75,000.00 100.00 مانگی دوو

مانگی  سێ     

3.00 710.00

مانگی چوار     
چارەکی 
3.00دووەم 700.00 300.00 70,000.00 100.00 مانگی پێنج

3.00 720.00 300.00 72,000.00 100.00 مانگی شەش 

2.50 670.00

مانگی حەوت     
چارەکی 
2.50سێیەم 670.00 250.00 67,000.00 100.00 مانگی هەشت

مانگی نۆ     

3.00 685.00

مانگی دە     
چارەکی 
3.00چوارەم  670.00 300.00 67,000.00 100.00 مانگی یانزە

3.00 700.00 300.00 70,000.00 100.00 مانگی دوانزە

 2.75  710.00

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم 2021 گەڕەکی 

3.00چنار 720.00 300.00 72,000.00 100.00 مانگی دوو

2.50 700.00 250.00 70,000.00 100.00 مانگی سێ

سەرچاوە: عەقاراتی کامەران/ نیسان 2021

نرخی خانووبەرە لە گەڕەکی 
چنار روو لە دابەزین بووە، 

نرخی یەک مەتر دووجا خانوو 
لە ساڵی 2019 و لەم گەڕەکە 

750 دۆالر بوو، لە ساڵی 2020 
بە 697.50 دۆالر و لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا بە 710 
دۆالر مامەڵەی پێوەکراوە، 

نرخی یەک مەتر دووجا خانوو بۆ 
کرێ لە گەڕەکی چنار لە ساڵی 

2019 و چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵ بە 2.75 دۆالر بووە، 

لەکاتێکدا لە ساڵی 2020 
بەرزبووەتەوە بۆ 3 دۆالر.  
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خشتەی ژمارە 117 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە  گەڕەکی شارەوانی  لە زۆنی سی ناو 120 مەتری 

زۆنی سی )رێگای کۆیە - کەرکووک( ناو 120 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو  رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک 

تێکڕای نرخ لە و پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

کرێ 
خانوو

کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

2.53

2.53

1,000.00

980.00

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی 
شارەوانی

2.67 960.00 333.33 120,000.00 125 مانگی دوو

2.40 1,000.00 300.00 125,000.00 125 مانگی  سێ

2.64 960.00

مانگی چوار     
چارەکی 
2.64دووەم 960.00 330.00 120,000.00 125 مانگی پێنج

مانگی شەش      

2.52 1,020.00

2.64 1,000.00 330.00 125,000.00 125 مانگی حەوت
چارەکی 
2.40سێیەم 1,040.00 300.00 130,000.00 125 مانگی هەشت

مانگی نۆ     

1.32 1,028.00

2.64 1,056.00 330.00 132,000.00 125 مانگی دە
چارەکی 
0.00چوارەم  1,000.00  250,000.00 250 مانگی یانزە

مانگی دوانزە     

2.64

2.64

992.00

1,040.00

2.67 1,000.00 333.33 125,000.00 125 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی 
شارەوانی

2.64 1,040.00 330.00 130,000.00 125 مانگی دوو

2.40 1,040.00 300.00 130,000.00 125 مانگی  سێ

2.80 1,024.00

مانگی چوار     
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

2.80 1,024.00 350.00 128,000.00 125 مانگی شەش 

2.64 880.00

مانگی حەوت     
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

2.64 880.00 330.00 110,000.00 125 مانگی نۆ

2.64 960.00

2.64 960.00 330.00 120,000.00 125 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزە     چوارەم 

مانگی دوانزە     

 2.49  952.00

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم 2021 گەڕەکی 

2.67شارەوانی 960.00 333.33 120,000.00 125 مانگی دوو

2.32 944.00 290.00 118,000.00 125 مانگی سێ

سەرچاوە: نووسینگەی تازە شار/ نیسان 2021

نرخی خانووبەرە لە گەڕەکی 
شارەوانی لە ماوەی چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵ و دوو ساڵی 
رابردوودا روو لە دابەزین بووە، 
نرخی یەک مەتر دووجا خانوو لە 
ساڵی 2019 دا بە هەزار دۆالر 
بوو، ساڵی 2020 بە 992 دۆالر 
و چارەکی یەکەمی ئەمساڵ بە 

952 دۆالر مامەڵەی پێوەکراوە. 
بەرزترین نرخی یەک مەتر دووجا 

خانووش بۆ کرێ لە ساڵی 
2020 بووە کە بە 2.64 دۆالر 

بەکرێدراوە. 
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خشتەی ژمارە 118 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە  گەڕەکی باداوە  لە زۆنی سی ناو 120 مەتری 

زۆنی سی )رێگای کۆیە - کەرکووک( ناو 120 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک 

تێکڕای نرخ لە و پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ 
خانوو

کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

1.74

1.73

370.00

350.00

1.73 350.00 172.50 35,000.00 100 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی 
باداوە

مانگی دوو

مانگی  سێ

1.75 375.00

1.75 375.00 350.00 75,000.00 200 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

مانگی شەش

1.46 375.00

مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

1.46 375.00 291.67 75,000.00 200 مانگی نۆ

1.88 365.00

مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزەچوارەم

1.88 365.00 375.00 73,000.00 200 مانگی دوانزە

2.07

2.08

406.25

437.50

2.08 425.00 416.67 85,000.00 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی 
باداوە

مانگی دوو

2.08 450.00 208.33 45,000.00 100 مانگی  سێ

2.05 440.00

2.10 460.00 210.00 46,000.00 100 مانگی چوار
چارەکی 
2.00دووەم 420.00 400.00 84,000.00 200 مانگی پێنج

مانگی شەش

2.00 375.00

مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

2.00 375.00 400.00 75,000.00 200 مانگی نۆ

2.25 375.00

2.00 400.00 400.00 80,000.00 200 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزەچوارەم

2.50 350.00 250.00 35,000.00 100 مانگی دوانزە

2.50 487.50

2.92 500.00 291.67 50,000.00 100 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 گەڕەکی 

مانگی دووباداوە

2.08 475.00 416.67 95,000.00 200 مانگی سێ

سەرچاوە: نووسینگەی باداوە/ نیسان 2021

 نرخی خانووبەرە لە گەڕەکی 
باداوە لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵ و دوو ساڵی 
رابردوودا روو لە بەرزبوونەوە 

بووە، نرخی یەک مەتر دووجا 
خانوو لە گەڕەکی باداوە لە 
چارەکی یەکەمی ئەمساڵدا 
بە 487 دۆالر بوو، لە ساڵی 

2020 بە 406.25 دۆالر و لە 
ساڵی 2019 دا بە 370 دۆالر 

مامەڵەی پێوەکراوە، بەهەمان 
شێوەش نرخی کرێی خانوو لە 

باداوە بەرزبووەتەوە و یەک 
مەتر دووجا خانوو لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا بە 2.50 
دۆالر بەکرێدراوە. 
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خشتەی ژمارە 119 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە  گەڕەکی کارێزان  لە زۆنی سی ناو 120 مەتری 

زۆنی سی )رێگای کۆیە - کەرکووک( ناو 120 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک 

تێکڕای نرخ لە و پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ 
خانوو

کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

2.95

3.00

605.00

600.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی 
کارێزان

مانگی دوو

3.00 600.00 300.00 60,000.00 100 مانگی  سێ

3.08 590.00

2.90 600.00 290.00 60,000.00 100 مانگی چوار
چارەکی 
3.25دووەم 580.00 325.00 58,000.00 100 مانگی پێنج

مانگی شەش

2.91 610.00

مانگی حەوت
چارەکی 
2.92سێیەم 600.00 291.67 60,000.00 100 مانگی هەشت

2.90 620.00 290.00 62,000.00 100 مانگی نۆ

1.50 760.00

3.00 620.00 300.00 62,000.00 100 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزەچوارەم

0.00 900.00 180,000.00 200 مانگی دوانزە

2.93

2.07

600.00

905.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی 
کارێزان

2.08 900.00 416.67 180,000.00 200 مانگی دوو

2.05 910.00 410.00 182,000.00 200 مانگی  سێ

3.00 620.00

3.00 620.00 300.00 62,000.00 100 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

مانگی شەش

2.96 565.00

مانگی حەوت
چارەکی 
2.92سێیەم 550.00 291.67 55,000.00 100 مانگی هەشت

3.00 580.00 300.00 58,000.00 100 مانگی نۆ

2.90 580.00

مانگی دە
چارەکی 
2.90چوارەم 580.00 290.00 58,000.00 100 مانگی یانزە

2.90 580.00 290.00 58,000.00 100 مانگی دوانزە

2.50 590.00

2.50 600.00 250.00 60,000.00 100 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 گەڕەکی 

مانگی دووکارێزان

2.50 580.00 250.00 58,000.00 100 مانگی سێ

سەرچاوە: نووسینگەی نەبەز خۆشناو/ نیسان 2021

 لە گەڕەکی کارێزان نرخی 
خانووبەرە روو لە دابەزین 

بووە، یەک مەتر دووجا خانوو 
لە چارەکی یەکەمی ئەمساڵدا 

بە 590 دۆالر و لە ساڵی 2020 
بە 600 دۆالر و لە ساڵی 2019 

بە 605 دۆالر بووە، بەهەمان 
شێوەش لەڕووی کرێ، نرخی 
یەک مەتر دووجا دابەزیوە لە 

چارەکی یەکەمی ئەمساڵدا بە 
2.50 دۆالر بووە. 



167

خشتەی ژمارە 120 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە  گەڕەکی زانکۆ یەک و دوو  لە زۆنی سی ناو 120 مەتری 

زۆنی سی )رێگای کۆیە - کەرکووک( ناو 120 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو  رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک 

تێکڕای نرخ لە و پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

کرێ 
خانوو

کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

2.50

2.50

525.00

550.00

2.50 500.00 250.00 50,000.00 100 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی 
زانکۆ 1 و 2

2.50 600.00 250.00 60,000.00 100 مانگی دوو

مانگی  سێ     

2.50 500.00

2.50 500.00 250.00 50,000.00 100 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

2.50 500.00 250.00 50,000.00 100 مانگی شەش 

2.50 600.00

مانگی حەوت     
چارەکی 
2.50سێیەم 600.00 250.00 60,000.00 100 مانگی هەشت

مانگی نۆ     

2.50 500.00

2.50 500.00 250.00 50,000.00 100 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزە     چوارەم 

مانگی دوانزە     

2.44

2.38

691.67

633.33

3.50 800.00 350.00 80,000.00 100 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی 
زانکۆ 1 و 2

1.25 466.67 375.00 140,000.00 300 مانگی دوو

مانگی  سێ     

1.75 450.00

مانگی چوار     
چارەکی 
1.75دووەم 450.00 350.00 90,000.00 200 مانگی پێنج

مانگی شەش      

2.50 800.00

مانگی حەوت     
چارەکی 
2.50سێیەم 800.00 250.00 80,000.00 100 مانگی هەشت

مانگی نۆ     

2.50 750.00

مانگی دە     
چارەکی 
2.50چوارەم  750.00 250.00 75,000.00 100 مانگی یانزە

مانگی دوانزە     

 2.00  800.00

2.00 800.00 200.00 80,000.00 100 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 گەڕەکی 

2.00زانکۆ 1 و 2 800.00 200.00 80,000.00 100 مانگی دوو

مانگی سێ     

سەرچاوە: عەقاراتی سرووشت/ نیسان 2021 

 لە گەڕەکی زانکۆ یەک و 
دوو نرخی خانووبەرە لە 

ماوەی دوو ساڵ و چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا روو لە 

بەرزبوونەوە بووە، نرخی یەک 
مەتر دووجا خانوو لە ساڵی 

2019 بە 525.50 دۆالر بووە، 
لە ساڵی 2020 بە 691.67 

دۆالر و چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵیش بە 800 دۆالر 
مامەڵەی پێوەکراوە. نرخی 

یەک مەتر دووجا خانوو لەم 
دوو گەڕەکە دابەزیوە و لە 

چارەکی یەکەمی ئەمساڵدا بە 
2 دۆالر بەکرێدراوە. 
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خشتەی ژمارە 121 نیشاندەری نرخی بەکرێدان لە  پڕۆژەی نەورۆز ستی  لە زۆنی سی ناو 120 مەتری 

زۆنی سی )رێگای کۆیە - کەرکووک( ناو 120 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو  رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک 

تێکڕای نرخ لە و پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

کرێ 
خانوو

کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 نەورۆز 
سیتی

مانگی دوو

مانگی  سێ

مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

مانگی شەش 

مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

مانگی نۆ

مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزەچوارەم 

مانگی دوانزە

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 نەورۆز 
سیتی

مانگی دوو

مانگی  سێ

مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

مانگی شەش 

مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

مانگی نۆ

مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزەچوارەم 

مانگی دوانزە

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 نەورۆز 

مانگی دووسیتی

مانگی سێ

سەرچاوە: ئۆفیسی سەرەکی باخی شەقڵاوە/24ی نیسان 2021

لە پڕۆژەی نەورۆز ستی کڕین 
و فرۆشتن بە شوقەکان 

ناکرێت و تەنیا بە کرێ 
دەدرێت. نرخی کرێ لە ماوەی 

دوو ساڵی رابردوودا و لە 
چارەکی یەکەمی ئەمساڵ 

جێگیر بووە و لەنێوان 400 بۆ 
700 دۆالر بەکرێ دەدرێت. 
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خشتەی ژمارە 122 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە  پڕۆژەی خوێندنی باڵا ستی لە زۆنی سی ناو 120 مەتری 

زۆنی سی )رێگای کۆیە - کەرکووک( ناو 120 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک 

تێکڕای نرخ لە و پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ 
خانوو

کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

610.00

560.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019
پڕۆژەی 

مامۆستایانی 
زانکۆ

560.00 140,000.00 250 مانگی دوو

مانگی  سێ

600.00

135,000.00 مانگی چوار
چارەکی 
600.00دووەم 150,000.00 250 مانگی پێنج

مانگی شەش

680.00

160,000.00 مانگی حەوت
چارەکی 
680.00سێیەم 170,000.00 250 مانگی هەشت

مانگی نۆ

620.00

600.00 150,000.00 250 مانگی دە
چارەکی 
640.00چوارەم 160,000.00 250 مانگی یانزە

مانگی دوانزە

751.00

740.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020
پڕۆژەی 

مامۆستایانی 
زانکۆ

760.00 190,000.00 250 مانگی دوو

720.00 180,000.00 250 مانگی  سێ

880.00

مانگی چوار
چارەکی 
880.00دووەم 220,000.00 250 مانگی پێنج

مانگی شەش

700.00

680.00 170,000.00 250 مانگی حەوت
چارەکی 
720.00سێیەم 180,000.00 250 مانگی هەشت

مانگی نۆ

762.00

764.00 191,000.00 250 مانگی دە
چارەکی 
760.00چوارەم 190,000.00 250 مانگی یانزە

مانگی دوانزە

720.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021

پڕۆژەی 
مامۆستایانی 

زانکۆ
680.00 170,000.00 250 مانگی دوو

760.00 190,000.00 250 مانگی سێ

سەرچاوە:ئۆفیسی سەرەکی عەقاراتی رابەر/8ی نیسان 2021. 

پڕۆژەی خوێندنی باڵا ستی 
کە لە 24/4/2011 مۆڵەتی 
لە دەستەی وەبەرهێنان 

وەرگرتووە و بە سەرمایەی 
268 ملیۆن و 421 هەزار 

دۆالر جێبەجێكراوە، لە 
2060 یەكەی نیشتەجێبوون: 
)440 خانوو، 1620 شوقە( 

پێكهاتووە. گۆڕانکاری لە 
نرخی خانووی مامۆستایانی 

زانکۆ یاخود خوێندنی 
باڵا جیاوازە لە گەڕەک و 

پڕۆژەکانی ئەم زۆنە، تەنیا لە 
ساڵی 2020دا نرخی یەک مەتر 

دووجا بەرزتر بووە لە ساڵی 
2019 و چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵ، نرخی یەک مەتر 

دووجا لەم پڕۆژەیە لە ساڵی 
2020 دا بە 751 دۆالر بووە، 

لە ساڵی 2019 بە 610 و 
چارەکی یەکەمی ئەمساڵیش 

بە 720 دۆالر بووە.
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خشتەی ژمارە 123 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە  گەڕەکی 11ی ئادار  لە زۆنی سی ناو 120 مەتری

زۆنی سی )رێگای کۆیە - کەرکووک( ناو 120 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو  رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک 

تێکڕای نرخ لە و پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

کرێ 
خانوو

کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

 

 

444.00

484.00

 504.00  63,000.00 125 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی 
11ی ئادار

مانگی دوو     

 464.00  58,000.00 125 مانگی  سێ

 436.00

 456.00  57,000.00 125 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

 416.00  52,000.00 125 مانگی شەش 

 408.00

 408.00  51,000.00 125 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

مانگی نۆ     

 452.00

 448.00  56,000.00 125 مانگی دە
چارەکی 
456.00 چوارەم   57,000.00 125 مانگی یانزە

مانگی دوانزە     

 

 

363.59

506.00

 508.00  63,500.00 125 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی 
11ی ئادار

 504.00  63,000.00 125 مانگی دوو

مانگی  سێ     

 400.38

 400.76  50,095.00 125 مانگی چوار
چارەکی 
400.00 دووەم  50,000.00 125 مانگی پێنج

مانگی شەش      

 326.80

 328.00  41,000.00 125 مانگی حەوت
چارەکی 
325.60 سێیەم  40,700.00 125 مانگی هەشت

مانگی نۆ     

 324.00

 323.20  40,400.00 125 مانگی دە
چارەکی 
324.80 چوارەم   40,600.00 125 مانگی یانزە

مانگی دوانزە     

   244.24

 240.48  30,060.00 125 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 گەڕەکی 

248.00 11ی ئادار  31,000.00 125 مانگی دوو

مانگی سێ     

سەرچاوە: عەقاراتی قارەمان/ نیسان 2021 و نووسینگەی ڤانیا/ نیسان 2021

لەم زۆنەدا گەڕەکی 11ی 
ئادار زۆرترین دابەزینی لەڕووی 

نرخەوە بەخۆوە بینیوە. 
نرخی خانووبەرە لە گەڕەکی 
11ی ئادار لەماوەی چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا بەراورد بە 
ساڵی 2019 بەڕێژەی 45% 

دابەزیوە، نرخی یەک مەتر 
دووجا خانوو لە ساڵی 2019دا 

بە 444 دۆالر بوو، لە ساڵی 
2020 بە 363.6 دۆالر و لە 

چارەکی یەکەمی ئەمساڵیشدا 
بە 244.24 دۆالر مامەڵەی 

پێوەکراوە. 
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خشتەی ژمارە 124 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە  گەڕەکی خاتووناوا لە زۆنی سی ناو 120 مەتری

زۆنی سی )رێگای کۆیە - کەرکووک( ناو 120 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو- بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک 

تێکڕای نرخ لە و پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ 
خانوو

کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

1.22

1.60

585.00

520.00

1.60 560.00 200.00 70,000.00 125 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019
گەڕەکی 
سیمی 
خاتووناوا

1.60 520.00 200.00 65,000.00 125 مانگی دوو

1.60 504.00 200.00 63,000.00 125 مانگی  سێ

0.83 650.00

مانگی چوار
چارەکی 
0.83دووەم 633.33 125.00 95,000.00 150 مانگی پێنج

0.83 666.67 125.00 100,000.00 150 مانگی شەش

1.60 520.00

مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

1.60 520.00 200.00 65,000.00 125 مانگی نۆ

0.83 650.00

مانگی دە
چارەکی 
0.83چوارەم 666.67 125.00 100,000.00 150 مانگی یانزە

0.83 633.33 125.00 95,000.00 150 مانگی دوانزە

1.60

1.63

560.00

560.00

1.67 544.00 208.33 68,000.00 125.00 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020
گەڕەکی 
سیمی 
خاتووناوا

1.60 576.00 200.00 72,000.00 125.00 مانگی دوو

مانگی  سێ

1.60 584.00

مانگی چوار
چارەکی 
1.60دووەم 584.00 200.00 73,000.00 125.00 مانگی پێنج

مانگی شەش

1.60 536.00

1.60 520.00 200.00 65,000.00 125.00 مانگی حەوت
چارەکی 
1.60سێیەم 536.00 200.00 67,000.00 125.00 مانگی هەشت

1.40 566.67 210.00 85,000.00 150.00 مانگی نۆ

1.60 560.00

1.33 613.33 200.00 92,000.00 150.00 مانگی دە
چارەکی 
1.60چوارەم 520.00 200.00 65,000.00 125.00 مانگی یانزە

1.60 560.00 200.00 70,000.00 125.00 مانگی دوانزە

1.33 666.33

1.33 666.33 200.00 100,000.00 150.00 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021

گەڕەکی 
سیمی 
خاتووناوا

1.33 733.67 200.00 110,000.00 150.00 مانگی دوو

1.60 640.00 200.00 80000.00 125.00 مانگی سێ

سەرچاوە: عەقاراتی قارەمان/ نیسان 2021 و نووسینگەی ڤانیا/ نیسان 2021

 نرخی خانووبەرە لە گەڕەکی 
خاتووناوا لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا بەرزبووەتەوە بۆ 
666.63 دۆالر بۆ یەک مەتر 
دووجا، لەکاتێکدا لە ساڵی 

2019دا بە 585 دۆالر و لە 
ساڵی 2020 بە 560 دۆالر 

مامەڵەی بووە، لەڕووی نرخی 
کرێ، بەرزترین نرخی یەک مەتر 
دووجا خانوو بۆ کرێ لە ساڵی 
2020دا بووە کە 1.60 دۆالر 

بووە بۆ هەر مەتر دووجایەک. 
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خشتەی ژمارە 125 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە شاری منارە یەک و دوو لە زۆنی سی ناو 120 مەتری

زۆنی سی )رێگای کۆیە - کەرکووک( ناو 120 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان چارەکی     ساڵ ناوی گەڕەک 

تێکڕای نرخ لە و پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ 
خانوو

کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

1.65

1.66

597.50

587.50

1.67 575.00 333.33 115,000.00 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 شاری منارە  
1 و 2

1.65 600.00 330.00 120,000.00 200 مانگی دوو

مانگی  سێ

1.65 590.00

1.65 590.00 330.00 118,000.00 200 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

مانگی شەش

0.00 650.00

0.00 600.00 60,000.00 100 مانگی حەوت
چارەکی 
0.00سێیەم 700.00 70,000.00 100 مانگی هەشت

مانگی نۆ

1.65 605.00

مانگی دە
چارەکی 
1.65چوارەم 600.00 330.00 120,000.00 200 مانگی یانزە

610.00 330.00 122,000.00 200 مانگی دوانزە

1.88

1.88

587.50

612.50

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 شاری منارە 
1 و 2

1.67 600.00 333.33 120,000.00 200 مانگی دوو

2.08 625.00 416.67 125,000.00 200 مانگی  سێ

1.88 550.00

مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

1.88 550.00 375.00 110,000.00 200 مانگی شەش

1.88 600.00

1.88 600.00 375.00 120,000.00 200 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

مانگی نۆ

1.88 575.00

1.88 550.00 375.00 110,000.00 200 مانگی دە
چارەکی 
1.88چوارەم 600.00 375.00 120,000.00 200 مانگی یانزە

مانگی دوانزە

1.55 650.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 شاری منارە 

11.55 و 2 625.00 310.3 125000 200 مانگی دوو

1.55 675.00 310 135000 200 مانگی سێ

سەرچاوە:ئۆفیسی سەرەکی عەقاراتی رابەر/8ی نیسان 2021

 لە شاری منارە یەک و دوو 
نرخی خانووبەرە روو لە 

بەرزبوونەوە بووە، لە ساڵی 
2019 دا بە 597.5 دۆالر 

بووە و ساڵی 2020 بە 587.5 
دۆالر و لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵیشدا بە 650 دۆالر 

مامەڵەی پێوەکراوە، نزمترین 
نرخی یەک مەتر دووجا خانوو 
بۆ کرێ لە شاری منارە یەک 
و دوو لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا بووە کە 1.55 
دۆالر بووە بۆ هەر مەتر 

دووجایەک. 
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زۆنی سی دەرەوەی بازنەی 120 مەتری )رێگای کۆیە – کەرکووک(

لــە دەرەوەی بازنــەی 120 مەتــری و لــە زۆنــی ســی گۆڕانکارییەکــی ئەوتــۆ بەســەر نرخــی خانــوودا نەهاتــووە، بەشــێوەیەک نرخــی 
یــەک مەتــر دووجــا خانــوو لــە ســاڵی 2019 دا بــە 411.25 دۆالر بــووە، ســاڵی 2020 بــە 405 دۆالر و چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵیش 
بــە 405 دۆالر بــووە. بــەڵام نرخــی یــەک مەتــر دووجــا خانــوو بــۆ کــرێ لــە ســاڵی 2020 و چارەکــی یەکەمــی 2021 دا بەرزبووەتــەوە. 
ــی  ــی یەکەم ــە 1.81 دۆالر و چارەک ــاڵی 2020 ب ــوو، س ــە 1.45 دۆالر ب ــرێ ب ــۆ ک ــوو ب ــا خان ــر دووج ــەک مەت ــی ی ــاڵی 2019 نرخ س
ــە ســاڵی 2020دا  ــی ســی ل ــە زۆن ــری ل ــەی 120 مەت ــە دەرەوەی بازن ــدراوە. نرخــی شــو قەش ل ــە 1.60 دۆالر بەکرێ ئەمســاڵیش ب
بەڕێــژەی %6.89 زیادیکــردووە، لــە ســاڵی 2019 بــە 692.31 دۆالر و ســاڵی 2021 بــە 740 دۆالر مامەڵــەی پێوەکــراوە. نرخــی یــەک 
ــە 3.70 دۆالر بــووە و چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵیش وەک ســاڵی 2020 بــووە،  ــۆ کــرێ لــە ســاڵی 2020 ب ــر دووجــا شــوقە ب مەت

بــەڵام نرخــی یــەک مەتــر دووجــا خانــوو بــۆ کــرێ 3.41 دۆالر بــووە. 
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خشتەی ژمارە 126 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە  گەڕەکی 5ی حەسارۆک لە زۆنی سی، دەرەوەی 120 مەتری

زۆنی سی )رێگای کۆیە - کەرکووک( دەرەوەی 120 مەتری )خانوو(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان چارەکەکان ساڵ ناوی گەڕەک و پڕۆژەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ 
خانوو

کڕین و فرۆشتن 
خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

587.00

590.00

580.00 72,500.00 125 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی 5ی حەسارۆک

600.00 75,000.00 125 مانگی دوو

مانگی  سێ

584.00

مانگی چوار
چارەکی 
568.00دووەم 71,000.00 125 مانگی پێنج

600.00 75,000.00 125 مانگی شەش

560.00

مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

560.00 140,000.00 250 مانگی نۆ

600.00

540.00 135,000.00 250 مانگی دە
چارەکی 
660.00چوارەم 82,500.00 125 مانگی یانزە

600.00 75,000.00 125 مانگی دوانزە

602.00

588.00

592.00 74,000.00 125 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی 5ی حەسارۆک

مانگی دوو

584.00 73,000.00 125 مانگی  سێ

560.00

مانگی چوار
چارەکی 
560.00دووەم 70,000.00 125 مانگی پێنج

مانگی شەش

616.00

640.00 80,000.00 125 مانگی حەوت
چارەکی 
600.00سێیەم 75,000.00 125 مانگی هەشت

616.00 77,000.00 125 مانگی نۆ

640.00

600.00 150,000.00 250 مانگی دە
چارەکی 
640.00چوارەم 80,000.00 125 مانگی یانزە

640.00 80,000.00 125 مانگی دوانزە

544.00

568.00 71,000.00 125 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 مانگی دووگەڕەکی 5ی حەسارۆک

520.00 65,000.00 125 مانگی سێ

    سەرچاوە: نووسینگەی 5ی حەسارۆک/ نیسان 2021

نرخی خانووبەرە لە گەڕەکی 
5ی حەسارۆک لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا بەراورد بە 
دوو ساڵی رابردوو دابەزیوە، 

لە ساڵی 2019 دا بە 587 
دۆالر بووە و ساڵی 2020 

بە 602 دۆالر و لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵیشدا بە 544 

دۆالر بووە. 
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خشتەی ژمارە 127 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە  گەڕەکی کەسنەزان لە زۆنی سی، دەرەوەی 120 مەتری

زۆنی سی )رێگای کۆیە - کەرکووک( دەرەوەی 120 مەتری )خانوو(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو
رووبەر بە 

مەتر دووجا 
خانوو

مانگەکان چارەکەکان ساڵ ناوی گەڕەک و 
تێکڕای نرخ لە پڕۆژەکان

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
کرێ 
خانوو

کڕین و فرۆشتن 
خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

166.00

164.00

160.00 40,000.00 250 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی کەسنەزان

168.00 42,000.00 250 مانگی دوو

مانگی  سێ

176.00

160.00 40,000.00 250 مانگی چوار
چارەکی 
176.00دووەم 44,000.00 250 مانگی پێنج

176.00 44,000.00 250 مانگی شەش

120.00

مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

120.00 30,000.00 250 مانگی نۆ

168.00

136.00 34,000.00 250 مانگی دە

چارەکی 
چوارەم

168.00 42,000.00 250 مانگی یانزە

180.00 45,000.00 250 مانگی دوانزە

158.00

136.00

132.00 33,000.00 250 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی کەسنەزان

140.00 35,000.00 250 مانگی دوو

مانگی  سێ

164.00

160.00 40,000.00 250 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

168.00 42,000.00 250 مانگی شەش

156.00

160.00 40,000.00 250 مانگی حەوت
چارەکی 
152.00سێیەم 38,000.00 250 مانگی هەشت

مانگی نۆ

160.00

180.00 45,000.00 250 مانگی دە
چارەکی 
144.00چوارەم 18,000.00 125 مانگی یانزە

160.00 20,000.00 125 مانگی دوانزە

204.00

200.00 50,000.00 250 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 204.00گەڕەکی کەسنەزان 51,000.00 250 مانگی دوو

212.00 53,000.00 250 مانگی سێ

سەرچاوە: نووسینگەی 5ی حەسارۆک/ نیسان 2021

لە گەڕەکی کەسنەزان، 
نرخی یەک مەتر دووجا 

خانوو روو لە بەرزبوونەوە 
بووە، لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا نرخی یەک مەتر 
دووجا خانوو گەیشتووەتە 

204 دۆالر، لەکاتێکدا لە 
ساڵی 2020 بە 158 دۆالر 

و لە ساڵی 2019دا بە 166 
دۆالر مامەڵەی پێوەکراوە.  
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خشتەی ژمارە 128 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە  گەڕەکی بنەسڵاوە  لە زۆنی سی، دەرەوەی 120 مەتری

زۆنی سی )رێگای کۆیە - کەرکووک( دەرەوەی 120 مەتری )خانوو(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو
رووبەر بە 

مەتر دووجا 
خانوو

مانگەکان چارەکەکان ساڵ ناوی گەڕەک و 
تێکڕای نرخ لە پڕۆژەکان

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
کرێ 
خانوو

کڕین و 
فرۆشتن 

خانوو
کرێ کڕین و 

فرۆشتن

1.80

2.00

392.00

420.00

2.00 400.00 250.00 50,000.00 125 مانگی یەک

چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی بنەسڵاوە

440.00 55,000.00 125 مانگی دوو

مانگی  سێ

2.00 400.00

2.00 440.00 250.00 55,000.00 125 مانگی چوار
چارەکی 
2.00دووەم 400.00 250.00 50,000.00 125 مانگی پێنج

1.60 400.00 400.00 100,000.00 250 مانگی شەش

1.60 384.00

1.40 480.00 350.00 120,000.00 250 مانگی حەوت
چارەکی 
2.00سێیەم 352.00 250.00 44,000.00 125 مانگی هەشت

1.60 384.00 200.00 48,000.00 125 مانگی نۆ

1.00 368.00

0.00 320.00 40,000.00 125 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزەچوارەم

2.00 416.00 250.00 52,000.00 125 مانگی دوانزە

1.81

1.60

400.00

432.00

1.60 408.00 200.00 51,000.00 125 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی بنەسڵاوە

1.60 440.00 200.00 55,000.00 125 مانگی دوو

1.60 432.00 200.00 54,000.00 125 مانگی  سێ

2.33 420.00

مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

2.33 420.00 233.33 42,000.00 100 مانگی شەش

1.76 360.00

2.30 460.00 230.00 46,000.00 100 مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم

1.76 320.00 220.00 40,000.00 125 مانگی هەشت

0.00 360.00 45,000.00 125 مانگی نۆ

1.85 380.00

مانگی دە
چارەکی 
1.87چوارەم 360.00 233.33 45,000.00 125 مانگی یانزە

1.84 400.00 230.00 50,000.00 125 مانگی دوانزە

2.00 380.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 2.00گەڕەکی بنەسڵاوە 400.00 250.00 50,000.00 125 مانگی دوو

2.00 360.00 250.00 45,000.00 125 مانگی سێ

سەرچاوە: نووسینگەی ئەندازیاران/ نیسان 2021

نرخی خانووبەرە لە گەڕەکی 
بنەسڵاوە لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا لەچاو دوو ساڵی 
رابردوو روو لە دابەزین بووە، 
نرخی یەک مەتر دووجا خانوو 

لە ساڵی 2019 دا بە 392 
دۆالر بوو، لە ساڵی 2020 

بووە بە 400 دۆالر و لە 
چارەکی یەکەمی ئەمساڵیشدا 

بە 380 دۆالر مامەڵەی 
پێوەکراوە. لەڕووی کرێ، نرخی 

کرێ بەرزبووەتەوە و یەک 
مەتر دووجا خانوو لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا بە 2 دۆالر 

بووە. 
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خشتەی ژمارە 129 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە  گەڕەکی گەالوێژ  لە زۆنی سی، دەرەوەی 120 مەتری

زۆنی سی )رێگای کۆیە - کەرکووک( دەرەوەی 120 مەتری )خانوو(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر 
بە مەتر 
دووجا 
خانوو

مانگەکان چارەکەکان ساڵ ناوی گەڕەک و 
تێکڕای نرخ لە پڕۆژەکان

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان کرێ خانوو کڕین و فرۆشتن 
خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

2.13

2.18

638.00

644.00

2.17 648.00 270.83 81,000.00 125 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی گەالوێژ

2.20 640.00 275.00 80,000.00 125 مانگی دوو

مانگی  سێ

2.10 620.00

2.20 624.00 275.00 78,000.00 125 مانگی چوار
چارەکی 
دووەم

2.00 616.00 250.00 77,000.00 125 مانگی پێنج

مانگی شەش

2.16 644.00

2.16 648.00 270.00 81,000.00 125 مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم

2.16 640.00 270.00 80,000.00 125 مانگی هەشت

مانگی نۆ

2.00 632.00

مانگی دە
چارەکی 
2.00چوارەم 624.00 250.00 78,000.00 125 مانگی یانزە

2.00 640.00 250.00 80,000.00 125 مانگی دوانزە

1.92

2.40

608.00

596.00

584.00 73,000.00 125 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی گەالوێژ

2.40 608.00 300.00 76,000.00 125 مانگی دوو

مانگی  سێ

2.00 620.00

2.00 624.00 250.00 78,000.00 125 مانگی چوار
چارەکی 
دووەم

2.00 616.00 250.00 77,000.00 125 مانگی پێنج

مانگی شەش

1.84 572.00

مانگی حەوت
چارەکی 
1.84سێیەم 560.00 230.00 70,000.00 125 مانگی هەشت

1.84 584.00 230.00 73,000.00 125 مانگی نۆ

1.84 624.00

مانگی دە
چارەکی 
1.84چوارەم 616.00 230.00 77,000.00 125 مانگی یانزە

1.84 632.00 230.00 79,000.00 125 مانگی دوانزە

1.60 660.00

1.60 680.00 200.00 85,000.00 125 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 1.60گەڕەکی گەالوێژ 640.00 200.00 80,000.00 125 مانگی دوو

مانگی سێ

لە زۆنی سی نرخی 
خانووبەرە لە گەڕەکی 

گەالوێژ گۆڕانی بەسەردا 
هاتووە و نرخی یەک مەتر 
دووجا لە ساڵی 2019 بە 
638 دۆالر بوو، لە ساڵی 
2020 دابەزیوە بۆ 608 

دۆالر و لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا بە 660 دۆالر 

بووە. لەم گەڕەکەدا نرخی 
کرێی خانووش دابەزیوە و 
یەک مەتر دووجا خانوو لە 

ساڵی 2019 دا بە 2.13 
دۆالر و ساڵی 2020 بە 

1.92 دۆالر و لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵیش بە 

1.60 دۆالر بووە. 
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خشتەی ژمارە 130 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە  گەڕەکی رۆشنبیری یەک و دوو لە زۆنی سی دەرەوەی 120 مەتری

زۆنی سی )رێگای کۆیە - کەرکووک( دەرەوەی 120 مەتری )خانوو(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو  رووبەر 
بە مەتر 
دووجا 
خانوو

مانگەکان  چارەکەکان ساڵ ناوی گەڕەک و 
تێکڕای نرخ لە پڕۆژەکان

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان 
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان  کرێ خانوو کڕین و فرۆشتن 
خانوو کرێ کڕین و فرۆشتن

2.40

2.00

716.00

720.00

0.00 720.00  180,000.00 250 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی رۆشنبیری 
1 و 2

2.00 748.00 500.00 187,000.00 250 مانگی دوو

3.20 680.00 400.00 85,000.00 125 مانگی  سێ

3.00 712.00

3.20 720.00 400.00 90,000.00 125 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

2.80 704.00 350.00 88,000.00 125 مانگی شەش 

1.40 728.00

2.80 736.00 350.00 92,000.00 125 مانگی حەوت
چارەکی 
0.00سێیەم 720.00  90,000.00 125 مانگی هەشت

مانگی نۆ     

2.80 704.00

2.80 672.00 350.00 84,000.00 125 مانگی دە
چارەکی 
2.80چوارەم  704.00 350.00 88,000.00 125 مانگی یانزە

2.40 736.00 300.00 92,000.00 125 مانگی دوانزە

2.86

3.00

690.00

728.00

3.00 720.00 375.00 90,000.00 125 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی رۆشنبیری 
1 و 2

3.00 736.00 375.00 92,000.00 125 مانگی دوو

مانگی  سێ     

2.92 692.00

مانگی چوار     
چارەکی 
3.00دووەم 704.00 375.00 88,000.00 125 مانگی پێنج

2.83 680.00 354.17 85,000.00 125 مانگی شەش 

2.80 688.00

2.80 704.00 350.00 88,000.00 125 مانگی حەوت
چارەکی 
2.60سێیەم 688.00 325.00 86,000.00 125 مانگی هەشت

2.80 672.00 350.00 84,000.00 125 مانگی نۆ

2.60 648.00

مانگی دە     
چارەکی 
2.60چوارەم  640.00 325.00 80,000.00 125 مانگی یانزە

2.60 656.00 325.00 82,000.00 125 مانگی دوانزە

 3.00  728.00

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم 2021 گەڕەکی رۆشنبیری 

13.00 و 2 720.00 375.00 90,000.00 125 مانگی دوو

3.00 736.00 375.00 92,000.00 125 مانگی سێ

نرخی خانووبەرە لە گەڕەکی 
رۆشنبیری یەک و دوو لە 

چارەکی یەکەمی ئەمساڵدا 
بەراورد بە ساڵی رابردوو 

بەرزبووەتەوە و نرخی 
یەک مەتر دووجا بە 728 

دۆالر مامەڵەی پێوەکراوە، 
لەکاتێکدا لە ساڵی 2020 بە 
690 دۆالر بووە. نرخی یەک 

مەتر دووجا خانوو بۆ کرێ لەم 
گەڕەکە روو لە بەرزبوونەوە 
بووە و لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا بە 3 دۆالر 
بەکرێدراوە. 
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خشتەی ژمارە 131 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە  گەڕەکی دارەتوو لە زۆنی سی، دەرەوەی 120 مەتری

زۆنی سی )رێگای کۆیە - کەرکووک( دەرەوەی 120 مەتری )خانوو(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر 
بە مەتر 
دووجا 
خانوو

مانگەکان چارەکەکان ساڵ ناوی گەڕەک و 
تێکڕای نرخ لە پڕۆژەکان

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان کرێ خانوو کڕین و فرۆشتن 
خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

0.82

0.84

241.00

242.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی دارەتوو

0.84 244.00 210.00 61,000.00 250 مانگی دوو

0.83 240.00 208.33 60,000.00 250 مانگی  سێ

0.40 236.00

0.00 232.00 58,000.00 250 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

0.80 240.00 200.00 60,000.00 250 مانگی شەش

0.84 240.00

0.84 248.00 210.00 62,000.00 250 مانگی حەوت
چارەکی 
0.80سێیەم 232.00 200.00 58,000.00 250 مانگی هەشت

0.84 240.00 210.00 60,000.00 250 مانگی نۆ

0.80 254.00

مانگی دە
چارەکی 
0.80چوارەم 260.00 200.00 65,000.00 250 مانگی یانزە

0.80 248.00 200.00 62,000.00 250 مانگی دوانزە

0.80

0.84

250.00

250.00

0.84 240.00 210.00 60,000.00 250 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی دارەتوو

0.83 260.00 208.33 65,000.00 250 مانگی دوو

مانگی  سێ

مانگی چوار

چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

مانگی شەش

0.78 244.00

مانگی حەوت
چارەکی 
0.80سێیەم 240.00 200.00 60,000.00 250 مانگی هەشت

0.76 248.00 190.00 62,000.00 250 مانگی نۆ

0.80 280.00

0.76 280.00 190.00 70,000.00 250 مانگی دە
چارەکی 
0.80چوارەم 248.00 200.00 62,000.00 250 مانگی یانزە

0.80 284.00 200.00 71,000.00 250 مانگی دوانزە

0.90 290.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 1گەڕەکی دارەتوو 280 250.00 70,000.00 250 مانگی دوو

0.8 300 200.00 75,000.00 250 مانگی سێ

 لە گەڕەکی دارەتوو 
نرخی خانووبەرە روو لە 

بەرزبوونەوە بووە. نرخی 
یەک مەتر دووجا خانوو لە 

چارەکی یەکەمی ئەمساڵدا 
لەو گەڕەکە بە 290 دۆالر 
بوو، لە ساڵی 2020 دا بە 

250 دۆالر و لە ساڵی 2019 
دا بە 241 دۆالر مامەڵەی 

پێوەکراوە، نرخی کرێ خانوو 
لەم گەڕەکەدا لە ساڵانی 
2019 و 2020 بە 0.82 و 
0.80 دۆالر بووە بۆ هەر 

مەتر دووجایەک. لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵیشدا 

بەرزبووەتەوە بۆ 0.90 
دۆالر. 
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خشتەی ژمارە 132 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە  پڕۆژەی ژیان ستی لە زۆنی سی، دەرەوەی 120 مەتری

زۆنی سی )رێگای کۆیە - کەرکووک( دەرەوەی 120 مەتری )خانوو(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

رووبەر خانوونرخی یەک مەتر دووجادووجا )کڕین و فرۆشتن(
بە مەتر 
دووجا 
خانوو

ناوی گەڕەک و ساڵچارەکەکانمانگەکان
پڕۆژەکان تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
کرێ 
خانوو

کڕین و 
کڕین و فرۆشتنکرێفرۆشتن خانوو

0.84

1.05

781.50

775.00

مانگی یەک850.00170,000.00200
چارەکی 
یەکەم

پڕۆژەی ژیان2019

مانگی دوو750.00150,000.00200

مانگی  سێ1.05775.00210.00155,000.00200

0.84788.00

مانگی چوار
چارەکی 
دووەم مانگی پێنج0.88840.00220.00210,000.00250

مانگی شەش0.80736.00200.00184,000.00250

0.81800.00

مانگی حەوت1.00760.00250.00190,000.00250

چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت

مانگی نۆ0.62840.00310.00420,000.00500

0.62770.00

مانگی دە0.62760.00310.00380,000.00500

چارەکی 
چوارەم

مانگی یانزە

مانگی دوانزە780.00390,000.00500

2.00

2.50

750.00

750.00

مانگی یەک2.50800.00500.00160,000.00200
چارەکی 
یەکەم

پڕۆژەی ژیان2020

مانگی دوو2.50700.00500.00140,000.00200

مانگی  سێ

2.00750.00

مانگی چوار
چارەکی 
دووەم مانگی پێنج

مانگی شەش2.00750.00400.00150,000.00200

2.00750.00

مانگی حەوت2.00800.00400.00160,000.00200
چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت2.00700.00400.00140,000.00200

مانگی نۆ

0.70790.00

مانگی دە0.70790.00350.00395,000.00500
چارەکی 
چوارەم

مانگی یانزە0.70860.00350.00430,000.00500

مانگی دوانزە0.00760.00380,000.00500

2.00800.00

مانگی یەک750150,000.00200

چارەکی 
پڕۆژەی ژیان2021یەکەم مانگی دوو2850400.00170,000.00200

مانگی سێ

سەرچاوە: ئۆفیسی سەرەکی عەقاراتی رابەر/ 8ی نیسان 2021

لە پڕۆژەی ژیان ستی لە زۆنی 
سی، نرخی خانووبەرە لە 

چارەکی یەکەمی ئەمساڵدا 
بەرزترین نرخی لەچاو دوو 

ساڵی رابردوو تۆمارکردووە، 
نرخی یەک مەتر دووجا خانوو 

بە 800 دۆالر بووە، لەکاتێکدا 
لە ساڵی 2020 بە 750 

دۆالر و لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا بە 781.50 دۆالر 
بووە، نرخی کرێ لە پڕۆژەی 

ژیان ستی روو لە بەرزبوونەوە 
بووە و لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵ و ساڵی رابردوودا 

یەک مەتر دووجا خانوو بە 2 
دۆالر بەکرێدراوە.
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خشتەی ژمارە 133 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە  پڕۆژەی شاری ئەندازیاران لە زۆنی سی، دەرەوەی 120 مەتری

زۆنی سی )رێگای کۆیە - کەرکووک( دەرەوەی 120 مەتری )خانوو(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

رووبەر خانوو نرخی یەک مەتر دووجادووجا )کڕین و فرۆشتن(
بە مەتر 
دووجا 
خانوو

ناوی گەڕەک و ساڵچارەکەکانمانگەکان 
پڕۆژەکان تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان 
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

کڕین و کرێ خانووچارەکەکان 
کڕین و کرێفرۆشتن خانوو

فرۆشتن

2.14

2.07

540.63

531.25

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

شاری ئەندازیاران2019

مانگی دوو2.08562.50333.3390,000.00160

مانگی  سێ2.06500.00330.0080,000.00160

2.33550.00

مانگی چوار     
چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج2.33533.33350.0080,000.00150

مانگی شەش 2.33566.67350.0085,000.00150

1.600.78

مانگی حەوت     
چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت     

مانگی نۆ1.600.78400.00195.00250

2.20720.00

مانگی دە     
چارەکی 
چوارەم 

مانگی یانزە1.60760.00400.00190,000.00250

مانگی دوانزە2.80680.00350.0085,000.00125

2.36

1.33

626.00

656.00

مانگی یەک84,000.00125 0.00672.00
چارەکی 
یەکەم

شاری ئەندازیاران2020

مانگی دوو2.67640.00333.3380,000.00125

مانگی  سێ     

2.60537.50

مانگی چوار     
چارەکی 
دووەم مانگی پێنج2.71550.00541.67110,000.00200

مانگی شەش 2.50525.00500.00105,000.00200

2.32600.00

مانگی حەوت     
چارەکی 
سێیەم مانگی هەشت     

مانگی نۆ2.32600.00290.0075,000.00125

2.40652.00

مانگی دە2.40624.00300.0078,000.00125
چارەکی 
چوارەم  مانگی یانزە     

مانگی دوانزە170,000.00250 680.00 

 2.27 587.50

مانگی یەک     
چارەکی 
شاری ئەندازیاران2021یەکەم مانگی دوو2.3600458.33120,000.00200

مانگی سێ2.25575450.00115,000.00200

سەرچاوە: نووسینگەی باخی کوردستان/ نیسان 2021

نرخی خانووبەرە لە 
شاری ئەندازیاران گۆڕانی 

بەسەردا هاتووە و لەکاتی 
بڵاوبوونەوەی پەتای کۆرۆنا 

نرخی یەک مەتر دووجا 
خانوو بەرزبووەتەوە بۆ 626 

دۆالر، لەکاتێکدا لە ساڵی 
2019 بە 540 دۆالر و لە 

چارەکی یەکەمی ئەمساڵدا 
بە 587.50 دۆالر مامەڵەی 

پێوەکراوە، لەڕووی کرێ، 
نرخی یەک مەتر دووجا 

خانوو بۆ کرێ لە پڕۆژەی 
ئەندازیاران لە ساڵی 2019 

بە 2.14 دۆالر بووە، لە 
ساڵی 2020 بە 2.36 دۆالر 

و لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا بە 2.27 دۆالر 

بووە. 
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خشتەی ژمارە 134 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە  پڕۆژەی ئاڵتوون ستی لە زۆنی سی، دەرەوەی 120 مەتری

زۆنی سی )رێگای کۆیە - کەرکووک( دەرەوەی 120 مەتری )خانوو(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان چارەکەکان ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان کرێ خانوو کڕین و فرۆشتن 

خانوو کرێ کڕین و 
فرۆشتن

1.46

1.45

362.50

362.50

1.46 350.00 291.67 70,000.00 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 ئاڵتوون سیتی

1.45 375.00 290.00 75,000.00 200 مانگی دوو

مانگی  سێ

1.48 362.50

مانگی چوار
چارەکی 
1.45دووەم 365.00 290.00 73,000.00 200 مانگی پێنج

1.50 360.00 300.00 72,000.00 200 مانگی شەش

1.45 375.00

1.45 375.00 290.00 75,000.00 200 مانگی حەوت

چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت

مانگی نۆ

2.90 360.00

2.90 370.00 290.00 37,000.00 100 مانگی دە
چارەکی 
چوارەم

2.90 350.00 290.00 35,000.00 100 مانگی یانزە

3.00 300.00 100 مانگی دوانزە

1.35

1.46

365.00

385.00

1.46 385.00 291.67 77,000.00 200 مانگی یەک

چارەکی 
یەکەم

2020 ئاڵتوون سیتی

مانگی دوو

مانگی  سێ

1.45 380.00

مانگی چوار
چارەکی 
1.45دووەم 385.00 290.00 77,000.00 200 مانگی پێنج

1.45 375.00 290.00 75,000.00 200 مانگی شەش

1.25 350.00

مانگی حەوت
چارەکی 
1.25سێیەم 350.00 250.00 70,000.00 200 مانگی هەشت

مانگی نۆ

1.25 325.00

1.25 350.00 250.00 70,000.00 200 مانگی دە
چارەکی 
1.25چوارەم 325.00 250.00 65,000.00 200 مانگی یانزە

1.25 325.00 250.00 65,000.00 200 مانگی دوانزە

1.21 405.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 1.21ئاڵتوون سیتی 410.00 241.38 82,000.00 200.00 مانگی دوو

1.21 400.00 241.00 80,000.00 200.00 مانگی سێ

سەرچاوە: عەقاراتی حاجی حوسین / نیسان 2021

پڕۆژەی شاری ئاڵتوون 
کە لە 2012/2/6 مۆڵەتی 
لە دەستەی وەبەرهێنان 

وەرگرتووە، پڕۆژەكە لەالیەن 
كۆمپانیای ئاڵتوون بە 

سەرمایەی 35 ملیۆن و 656 
هەزار دۆالر لەسەر رووبەری 

130 دۆنم زەوی جێبەجێكراوە 
و لە 750 خانوو پێكهاتووە. 
نرخی خانووبەرە لە پڕۆژەی 

ئاڵتوون ستی لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵ و دوو ساڵی 

رابردوودا بەرزبووەتەوە، 
بەڵام نرخی کرێ لە هەمان 
ماوەدا دابەزیوە. نرخی یەک 

مەتر دووجا خانوو لە ئاڵتوون 
ستی لە ساڵی 2019 دا بە 

362.50 دۆالر بووە، لە ساڵی 
2020 بە 365 دۆالر و لە 

چارەکی یەکەمی ئەمساڵدا 
بە 405 دۆالر مامەڵەی 
پێوەکراوە. نرخی کرێی 

خانووش لە ئاڵتوون ستی 
بۆ هەر مەتر دووجایەک لە 
ساڵی 2019 بە 1.46 دۆالر 

بووە، لە ساڵی 2019 بە 1.35 
دۆالر و لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵیشدا بە 1.21 دۆالر 

بووە. 
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خشتەی ژمارە 135 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە  پڕۆژەی الوان ستی لە زۆنی سی، دەرەوەی 120 مەتری

زۆنی سی )رێگای کۆیە - کەرکووک( دەرەوەی 120 مەتری )خانوو(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر 
بە مەتر 
دووجا 
خانوو

مانگەکان چارەکەکان ساڵ ناوی گەڕەک و 
تێکڕای نرخ لە پڕۆژەکان

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
کرێ 
خانوو

کڕین و فرۆشتن 
خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

1.25

1.25

325.00

345.00

1.25 340.00 250.00 68,000.00 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 الوان سیتی

1.25 350.00 250.00 70,000.00 200 مانگی دوو

مانگی  سێ

1.25 320.00

مانگی چوار
چارەکی 
1.25دووەم 330.00 250.00 66,000.00 200 مانگی پێنج

1.25 310.00 250.00 62,000.00 200 مانگی شەش

1.25 320.00

1.25 330.00 250.00 66,000.00 200 مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم

1.25 320.00 250.00 64,000.00 200 مانگی هەشت

320.00 64,000.00 200 مانگی نۆ

1.25 330.00

1.25 330.00 250.00 66,000.00 200 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزەچوارەم

1.25 330.00 250.00 66,000.00 200 مانگی دوانزە

1.25

1.25

320.00

345.00

1.25 250.00 68,000.00 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 الوان سیتی

1.25 340.00 250.00 70,000.00 200 مانگی دوو

350.00 مانگی  سێ

1.25 170.00

1.25 0.00 250.00 200 مانگی چوار
چارەکی 
1.25دووەم 340.00 250.00 68,000.00 200 مانگی پێنج

مانگی شەش

1.25 330.00

1.25 330.00 250.00 66,000.00 200 مانگی حەوت
چارەکی 
1.25سێیەم 0.00 250.00 200 مانگی هەشت

1.25 330.00 250.00 66,000.00 200 مانگی نۆ

1.25 310.00

1.25 310.00 250.00 62,000.00 200 مانگی دە

چارەکی 
چوارەم

مانگی یانزە

مانگی دوانزە

1.02 355.00

1.03 360.00 206.90 72,000.00 200.00 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 1.00الوان سیتی 350.00 200.00 70,000.00 200.00 مانگی دوو

مانگی سێ

سەرچاوە: نووسینگە و عەقاراتی رەشمیر/ نیسان 2021 و ئۆفیسی سەرەکی عەقاراتی رابەر /8ی نیسان 2021. 

پڕۆژەی كۆمەڵگەی الوان 
لە 2007/10/31 مۆڵەتی 
لە دەستەی وەبەرهێنان 
وەرگرتووە، پڕۆژەكە بە 

سەرمایەی 68 ملیۆن دۆالر 
لەسەر رووبەری 200 دۆنم 

زەوی جێبەجێكراوە و لە 
1100 خانوو پێكهاتووە 

.نرخی خانووبەرە لە پڕۆژەی 
الوان ستی لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا روو 
لە بەرزبوونەوەیە لەچاو 
دوو ساڵی رابردوو. نرخی 

یەک مەتر دووجا خانوو 
لە الوان ستی لە ساڵی 
2019 دا بە 325 دۆالر 

بووە، لە ساڵی 2020 بە 
320 دۆالر و لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵیش بە 

355 دۆالر بووە. لەڕووی 
کرێ، نرخی یەک مەتر دووجا 

خانوو بۆ کرێ لە ساڵی 
2019 و 2020 دا بە 1.25 
دۆالر بووە، لەکاتێکدا لە 
ساڵی 2020 دابەزیوە بۆ 
1.02 دۆالر بۆ هەر مەتر 

دووجایەک. 
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خشتەی ژمارە 136 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە پڕۆژەی ئاڵا ستی لە زۆنی سی، دەرەوەی 120 مەتری

زۆنی سی )رێگای کۆیە - کەرکووک( دەرەوەی 120 مەتری )خانوو(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو  رووبەر 
بە مەتر 
دووجا 
خانوو

مانگەکان  چارەکەکان ساڵ ناوی گەڕەک 
تێکڕای نرخ لە و پڕۆژەکان

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان 
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان  کرێ خانوو کڕین و فرۆشتن 
خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

1.45

1.45

411.25

405.00

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2019 ئاڵا سیتی

1.46 400.00 291.67 80,000.00 200 مانگی دوو

1.45 410.00 290.00 82,000.00 200 مانگی  سێ

1.45 412.50

مانگی چوار     
چارەکی 
1.45دووەم 400.00 290.00 80,000.00 200 مانگی پێنج

1.45 425.00 290.00 85,000.00 200 مانگی شەش 

2.50 450.00

مانگی حەوت     
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

2.50 450.00 250.00 45,000.00 100 مانگی نۆ

1.25 410.00

مانگی دە     
چارەکی 
1.25چوارەم  410.00 250.00 82,000.00 200 مانگی یانزە

1.25 410.00 250.00 85,000.00 200 مانگی دوانزە

1.46

1.46

405.00

410.00

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2020 ئاڵا سیتی

1.46 410.00 291.67 82,000.00 200 مانگی دوو

مانگی  سێ     

 487.50

مانگی چوار     
چارەکی 
487.50 دووەم  195,000.00 400 مانگی پێنج

مانگی شەش      

0.93 400.00

0.92  230.00  250 مانگی حەوت
چارەکی 
0.93سێیەم  233.33  250 مانگی هەشت

 400.00  40,000.00 100 مانگی نۆ

1.50 375.00

مانگی دە     
چارەکی 
1.50چوارەم  375.00 300.00 75,000.00 200 مانگی یانزە

مانگی دوانزە     

 1.20  367.50

1.20 335.00 240.00 67,000.00 200.00 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 1.20ئاڵا سیتی 400.00 240.00 80,000.00 200.00 مانگی دوو

مانگی سێ     

سەرچاوە: ئۆفیسی سەرەکی عەقاراتی رابەر /8ی نیسان 2021. 

پڕۆژەی ئاڵا ستی لە 
2012/1/16 مۆڵەتی لە 

دەستەی وەبەرهێنان 
وەرگرتووە، پڕۆژەكە لەالیەن 
كۆمپانیای تاج بە سەرمایەی 

10 ملیۆن و 170 هەزار دۆالر 
لەسەر رووبەری 32 دۆنم و 

68 هەزار مەتر جێبەجێكراوە 
و لە 188 خانوو پێكهاتووە. 

لەم پڕۆژەیەدا نرخی یەک 
مەتر دووجا خانوو لە ماوەی 
دوو ساڵی رابردوو و چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا روو لە 
دابەزین بووە. لە ساڵی 2019 

دا نرخی یەک مەتر دووجا 
411.25 دۆالر بوو، لە ساڵی 

2020 بە 405 دۆالر و لە 
چارەکی یەکەمی ئەمساڵدا 

بە 367.50 دۆالر بووە. نرخی 
یەک مەتر دووجا خانوو بۆ 

کرێش لە ساڵی 2019 و 
2020 بە 1.45 و 1.46 دۆالر 

بووە، لەکاتێکدا لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵ دابەزیوە بۆ 

1.20 دۆالر. 
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3.1.4 بازاڕی خانووبەرە؛ زۆنی دی )رێگای کەرکووک - رێگای مەخموور(

ئــەم زۆنــە کەمتریــن پــڕۆژەی نیشــتەجێبوونی تێدایــە و تەنیــا ســێ پــڕۆژەی لێیــە کــە ئەوانیــش شــوقەکانی زانیــاری، رۆنــا تــاوەر و 
جیهــان ســتین. لــە ســاڵی 2019 دا نرخــی یــەک مەتــر دووجــا شــوقە لــەم زۆنــەدا بــە 759.18 دۆالر و ســاڵی 2020 بــە 822.78 دۆالر 
و چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵیش بــە 819.62 دۆالر بــووە. نرخــی یــەک مەتــر دووجــا خانــوو لــە ســاڵی 2019دا بــە 508 دۆالر، ســاڵی 
2020 بەڕێــژەی %15.04 بەرزبووەتــەوە و بووەتــە 585 دۆالر، بــەڵام چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵ دابەزیــوە بــۆ 520.97 دۆالر. لــە 
چارەکــی یەکەمــی ئەمساڵیشــدا نرخــی یــەک مەتــر دووجــا خانــوو بــۆ کــرێ دابەزیــوە بــۆ 1.62 دۆالر، لەکاتێکــدا لــە ســاڵی 2020 بــە 
1.85 دۆالر و 1.75 دۆالر بــووە. نرخــی خانووبــەرە لــە گەڕەکــی زانیــاری بەرزبووەتــەوە. ئــەو نرخــە لــە چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵدا 

گەیشــتووەتە 518.33 بــۆ هــەر مەتــر دووجایــەک، بــەڵام لــە چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵدا نرخــی خانــوو بــۆ کــرێ دابەزیــوە. 
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خشتەی ژمارە 137 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی زانیاری لە زۆنی دی لەناو بازنەی 60 مەتری

زۆنی دی )رێگای کەرکووک – رێگای مەخموور(  

تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا )کرێ( تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا )کڕین و 
فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو

رووبەر بە مەتر 
دووجا خانوو مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پڕۆژەکان

تێکڕای نرخ لە یەک 
ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە یەک 
ساڵدا تێکڕای نرخ بەپێی چارەکەکان کرێ خانوو کڕین و فرۆشتن 

خانوو کرێ کڕین و فرۆشتن

1.50

1.50

502.50

498.33

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی زانیاری

1.5 500 225.00 75,000.00 150 مانگی دوو

1.5 496.7 225.00 74,500.00 150 مانگی  سێ

1.50 486.67

1.5 225.00 150 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

1.5 486.7 225.00 73,000.00 150 مانگی شەش

1.50 511.67

مانگی حەوت

چارەکی 
1.5سێیەم 510 225.00 76,500.00 150 مانگی 

هەشت

1.5 513.3 225.00 77,000.00 150 مانگی نۆ

1.58 506.67

1.5 520.0 225.00 78,000.00 150 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزەچوارەم

1.67 493.3 250.00 74,000.00 150 مانگی دوانزە

1.50

1.67

515.00

533.33

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی زانیاری

1.67 533.3 250.00 80,000.00 150 مانگی دوو

مانگی  سێ

1.67 516.67

مانگی چوار
چارەکی 
1.67دووەم 513.3 250.00 77,000.00 150 مانگی پێنج

1.67 520 250.00 78,000.00 150 مانگی شەش

1.33 446.67

مانگی حەوت

چارەکی 
سێیەم

مانگی 
هەشت

1.33 446.7 200.00 67,000.00 150 مانگی نۆ

1.33 513.33

مانگی دە
چارەکی 
1.33چوارەم 513.3 200.00 77,000.00 150 مانگی یانزە

مانگی دوانزە

1.25 518.33

1.27 520 190.00 78,000.00 150 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 1.25گەڕەکی زانیاری 187.00 150 مانگی دوو

1.25 516.7 187.00 77,500.00 150 مانگی سێ

سەرچاوە: عەقاراتی رێکار/ ئایاری 2021
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خشتەی ژمارە 138 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە پڕۆژەی شوقەکانی زانیاری  لە زۆنی دی لەناو بازنەی 60 مەتری

زۆنی دی )رێگای کەرکووک – رێگای مەخموور(
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەر 
بە مەتر 
دووجا 
خانوو

مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پڕۆژەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان کرێ خانوو کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

4.41

4.71

877.65

861.18

4.12 847 350.00 72,000.00 85 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 شوقەکانی زانیاری

4.71 875 400.00 74,400.00 85 مانگی دوو

4.71 400.00 85 مانگی  سێ

4.12 847.06

4.12 835 350.00 71,000.00 85 مانگی چوار
چارەکی 
4.12دووەم 847 350.00 72,000.00 85 مانگی پێنج

4.12 862 350.00 73,300.00 85 مانگی شەش

4.12 894.12

4.12 894 350.00 76,000.00 85 مانگی حەوت

چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت

مانگی نۆ

4.71 905.88

4.71 906 400.00 77,000.00 85 مانگی دە
چارەکی 
4.71چوارەم 894 400.00 76,000.00 85 مانگی یانزە

4.71 906 400.00 77,000.00 85 مانگی دوانزە

4.71

4.12

911.76

905.88

4.12 906 350.00 77,000.00 85 مانگی یەک

چارەکی 
یەکەم

2020 شوقەکانی زانیاری

مانگی دوو

مانگی  سێ

4.71 917.65

مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

4.71 918 400.00 78,000.00 85 مانگی شەش

4.71 919.41

4.71 912 400.00 77,500.00 85 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

4.71 927 400.00 78,800.00 85 مانگی نۆ

4.71 894.12

4.71 906 400.00 77,000.00 85 مانگی دە
چارەکی 
4.71چوارەم 894 400.00 76,000.00 85 مانگی یانزە

5.29 891 450.00 75,700.00 85 مانگی دوانزە

4.71 952.94

4.7 935 400 79500 85 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 4.7شوقەکانی زانیاری 953 400 81000 85 مانگی دوو

4.7 965 400 82,000 85 مانگی سێ

سەرچاوە: عەقاراتی رێکار/ ئایار 2021 و نووسینگەی باخی شەقڵاوە/2ی ئایاری 2021

نرخی خانووبەرە لە 
شوقەکانی زانیاری لە زۆنی 

دی روو لە بەرزبوونەوە 
بووە، لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا نرخی یەک مەتر 
دووجا شوقە بە 952.94 
دۆالر بووە، لەکاتێکدا لە 
ساڵی 2020 بە 911.76 
دۆالر و ساڵی 2019 بە 

877.65 دۆالر مامەڵەی 
پێوەکراوە، نرخی یەک مەتر 

دووجا کرێ لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵ و ساڵی 
2020 بە 4.71 دۆالر بووە 

لەکاتێکدا لە ساڵی 2019 بە 
4.41 دۆالر بووە. 
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خشتەی ژمارە 139 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە پڕۆژەی شوقەکانی رۆنا تاوەر  لە زۆنی دی لەناو بازنەی 60 مەتری

زۆنی دی )رێگای کەرکووک – رێگای مەخموور(
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی شوقە بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەر 
بە مەتر 
دووجا 
خانوو

مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 
تێکڕای نرخ لە پڕۆژەکان

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان 
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان 
کرێ 
خانوو

کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

 

لەم ساڵەدا 
نەفرۆشراوە

 

 

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2019 رۆنا تاوەر

مانگی دوو     

مانگی  سێ     

  

مانگی چوار     
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

مانگی شەش      

  

مانگی حەوت     
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

مانگی نۆ     

  

مانگی دە     
چارەکی 
مانگی یانزە     چوارەم 

مانگی دوانزە     

 

 

822.78

 

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2020 رۆنا تاوەر

مانگی دوو     

مانگی  سێ     

 822.78

مانگی چوار     
چارەکی 
810 دووەم  64,000.00 79 مانگی پێنج

 835  66,000.00 79 مانگی شەش 

 835.44

 848  67,000.00 79 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

 823  65,000.00 79 مانگی نۆ

 813.29

مانگی دە     
چارەکی 
823 چوارەم   65,000.00 79 مانگی یانزە

 804  63,500.00 79 مانگی دوانزە

   819.62

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم 2021 816 رۆنا تاوەر  64500 79 مانگی دوو

 823  65,000 79 مانگی سێ

سەرچاوە: عەقاراتی رێکار/ ئایاری 2021 

 نرخی خانووبەرە لە رۆنا 
تاوەر جێگیر بووە و لە ساڵی 

2020 و چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا لەنێوان 822.78 

دۆالر- 819.62 دۆالر 
مامەڵەی پێوەکراوە. 
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زۆنی دی؛ ناو بازنەی 100 مەتری )رێگای کەرکووک – رێگای مەخموور(

لەنــاو بازنــەی 100 مەتــری لــە زۆنــی دی نرخــی یــەک مەتــر دووجــا خانــوو لــە ســاڵی 2019دا بــە 790 دۆالر و لــە ســاڵی 2020 دا بــە 
655 دۆالر و لــە چارەکــی یەکەمــی ئەمساڵیشــدا بــە 746 دۆالر بــووە، بــۆ کرێــش نرخــی یــەک مەتــر دووجــا خانــوو لــە ســاڵی 2019 
بــە 2.96 دۆالر بــووە، ســاڵی 2020 بــە 3.3. دۆالر و چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵیش بــە 2.75 دۆالر بــووە. ئــەوەی جێــی ســەرنجە، 
لــەم بەشــەی زۆنــی دی نرخــی یــەک مەتــر دووجــا خانــوو لــە 2020 بەڕێــژەی %17.09 بــەراورد بــە 2019 دابەزیــوە، لەکاتێکــدا لــە 
ــە  ــوو ل ــا خان ــر دووج ــەک مەت ــی ی ــەوە. نرخ ــژەی %13.89 بەرزبووەت ــاڵی 2020 بەڕێ ــە س ــەراورد ب ــاڵدا ب ــی ئەمس ــی یەکەم چارەک
گەڕەکــی ئــازادی یــەک و دوو لــە چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵدا بــە 746 دۆالر بــووە، لەکاتێکــدا لــە ســاڵی 2019 بــە 790 دۆالر بــووە.
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 خشتەی ژمارە 140 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی ئازادی یەک و دوو  لە زۆنی دی، ناو 100 مەتری

زۆنی دی )رێگای کەرکووک – رێگای مەخموور(  ناو 100 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو

رووبەر بە مەتر 
دووجا خانوو مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پڕۆژەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای 
نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان کرێ خانوو کڕین و فرۆشتن 

خانوو کرێ کڕین و 
فرۆشتن

2.96

2.92

790.00

650.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی ئازادی 1 و 2

2.92 650.00 291.67 65,000.00 100 مانگی دوو

مانگی  سێ

2.91 800.00

مانگی چوار
چارەکی 
2.91دووەم 800.00 291.00 80,000.00 100 مانگی پێنج

مانگی شەش

3.00 810.00

3.00 810.00 300.00 81,000.00 100 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

مانگی نۆ

3.00 780.00

3.00 300.00 100 مانگی دە
چارەکی 
3.00چوارەم 780.00 300.00 78,000.00 100 مانگی یانزە

مانگی دوانزە

3.30

3.30

655.00

660.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی ئازادی 1 و 2

3.30 660.00 330.00 66,000.00 100 مانگی دوو

مانگی  سێ

3.30 650.00

مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

3.30 650.00 330.00 65,000.00 100 مانگی شەش

3.30 640.00

مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

3.30 640.00 330.00 64,000.00 100 مانگی نۆ

3.30 700.00

مانگی دە
چارەکی 
3.30چوارەم 700.00 330.00 70,000.00 100 مانگی یانزە

مانگی دوانزە

2.75 746.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 2.76گەڕەکی ئازادی 1 و 2 752.00 276 75200 100 مانگی دوو

2.75 740.00 275 74000 100 مانگی سێ

سەرچاوە: عەقاراتی سامان گەزوو شانی/ نیسان 2021
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زۆنی دی ناو بازنەی 120 مەتری )رێگای کەرکووک – رێگای مەخموور(

لــە زۆنــی دی، لەنــاو بازنــەی 120 مەتــری، ســاڵی 2019 نرخــی یــەک مەتــر دووجــا خانــوو بــە 514.50 دۆالر بــووە، ســاڵی 2020 بــە 
655 دۆالر و چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵیش بەرزبووەتــەوە بــۆ 700 دۆالر، لەکاتێکــدا نرخــی یــەک مەتــر دووجــا خانــوو بــۆ کــرێ بــە 
نەگــۆڕی ماوەتــەوە لەنێــوان 2020 و چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵدا کــە 2.50 دۆالر بــووە. نرخــی یــەک مەتــر دووجــا شــوقە، کــە تەنیــا 
پــڕۆژەی جیهــان ســتی لێیــە، لــە ســاڵی 2019دا بــە 640.72 دۆالر و ســاڵی 2020 بــە 679.64 دۆالر و چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵیش 
ــر  ــەک مەت ــردوو و چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵدا نرخــی ی ــەڵام لەمــاوەی دوو ســاڵی راب ــەی پێوەکــراوە. ب ــە 688.62 دۆالر مامەڵ ب

دووجــا شــوقە بــۆ کــرێ بــە نەگــۆڕی ماوەتــەوە.



192

 خشتەی ژمارە 141 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی راستی و عەدالە  لە زۆنی دی، ناو 120 مەتری

زۆنی دی )رێگای کەرکووک – رێگای مەخموور( ناو 120 مەتری

تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا )کرێ( تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا )کڕین 
و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو

رووبەر بە مەتر 
دووجا خانوو مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پڕۆژەکان

تێکڕای نرخ لە یەک 
ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە یەک 
ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان کرێ خانوو کڕین و فرۆشتن 

خانوو کرێ کڕین و فرۆشتن

2.00

2.09

514.50

501.00

2.08 502.00 208.33 50,200.00 100 مانگی یەک

چارەکی یەکەم

2019 گەڕەکی راستی و عەدالە

2.10 500.00 210.00 50,000.00 100 مانگی دوو

مانگی  سێ

2.00 509.00

مانگی چوار

2.00چارەکی دووەم 508.00 200.00 50,800.00 100 مانگی پێنج

2.00 510.00 200.00 51,000.00 100 مانگی شەش

2.00 520.00

مانگی حەوت

2.00چارەکی سێیەم 520.00 200.00 52,000.00 100 مانگی هەشت

مانگی نۆ

2.00 580.00

2.00 600.00 200.00 60,000.00 100 مانگی دە

2.00چارەکی چوارەم 580.00 200.00 58,000.00 100 مانگی یانزە

2.00 580.00 200.00 58,000.00 100 مانگی دوانزە

2.50

2.50

655.00

507.50

2.50 510.00 250.00 51,000.00 100 مانگی یەک

چارەکی یەکەم

2020 گەڕەکی راستی و عەدالە

2.50 505.00 250.00 50,500.00 100 مانگی دوو

مانگی  سێ

2.50 660.00

مانگی چوار

مانگی پێنجچارەکی دووەم

2.50 660.00 250.00 66,000.00 100 مانگی شەش

2.50 650.00

2.50 650.00 250.00 65,000.00 100 مانگی حەوت

2.50چارەکی سێیەم 0.00 250.00 100 مانگی هەشت

2.50 700.00 250.00 70,000.00 100 مانگی نۆ

2.50 706.50

2.50 250.00 100 مانگی دە

2.50چارەکی چوارەم 706.50 250.00 70,650.00 100 مانگی یانزە

مانگی دوانزە

2.50 700.00

2.50 710.00 250.00 71,000.00 100 مانگی یەک

چارەکی یەکەم 2021 مانگی دووگەڕەکی راستی و عەدالە

2.50 690.00 250.00 69,000.00 100 مانگی سێ

سەرچاوە: عەقاراتی سامان گەزوو شانی/ نیسان 2021
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خشتەی ژمارە 142 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە پڕۆژەی شوقەکانی جیهان ستی لە زۆنی دی، ناو 120 مەتری

زۆنی دی )رێگای کەرکووک – رێگای مەخموور(  ناو 120 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

رووبەر شوقەنرخی یەک مەتر دووجا)کڕین و فرۆشتن(
بە مەتر 
دووجا

ناوی گەڕەک و ساڵچارەکیمانگەکان
پڕۆژەکان تێکڕای نرخ لە یەک 

ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
کرێ 
خانوو

کڕین و 
کڕین و کرێفرۆشتن خانوو

فرۆشتن

3.59640.72

مانگی یەک

چارەکی 
یەکەم

جیهان سیتی2019

مانگی دوو

مانگی  سێ

3.59628.74

مانگی چوار
چارەکی 
دووەم مانگی پێنج3.59628.74600.00105,000.00167

مانگی شەش

3.59640.72

مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم مانگی هەشت

مانگی نۆ3.59640.72600.00107,000.00167

3.59655.69

مانگی دە3.59652.69600.00109,000.00167
چارەکی 
چوارەم

مانگی یانزە3.59658.68600.00110,000.00167

مانگی دوانزە

3.59

3.59

679.64

658.68

مانگی یەک3.59600.00167
چارەکی 
یەکەم

جیهان سیتی2020

مانگی دوو3.59600.00167

مانگی  سێ3.59658.68600.00110,000.00167

3.59688.62

مانگی چوار3.59688.62600.00115,000.00167
چارەکی 
دووەم مانگی پێنج3.59688.62600.00115,000.00167

مانگی شەش3.59664.67600.00111,000.00167

3.59670.66

مانگی حەوت3.59670.66600.00112,000.00167

چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت

مانگی نۆ

3.59703.59

مانگی دە3.59700.60600.00117,000.00167
چارەکی 
چوارەم

مانگی یانزە3.59706.59600.00118,000.00167

مانگی دوانزە0.41600.001467

3.59688.62

مانگی یەک3.59688.62600.00115,000.00167
چارەکی 
جیهان سیتی2021یەکەم مانگی دوو3.59688.62600.00115,000.00167

مانگی سێ

سەرچاوە: نووسینگەی باخی شەقڵاوە 10ی ئایاری 2021

پڕۆژەی كۆمەڵگەی 
جیهان ستی کە لە رۆژی 
2012/1/15 مۆڵەتی لە 

دەستەی وەبەرهێنان 
وەرگرتووە، لەالیەن گرووپی 

جیهان بە سەرمایەی 
243 ملیۆن و 225 هەزار 

دۆالر لەسەر رووبەری 
37 دۆنم و 32 هەزار 

مەتر جێبەجێكراوە. ئەم 
پڕۆژەیە لە 1186یەكەی 
نیشتەجێبوون )شوقە( 

پێكهاتووە. نرخی خانووبەرە 
لە جیهان ستی روو لە 
بەرزبوونەوەیە و نرخی 
یەک مەتر دووجای لە 

چارەکی یەکەمی ئەمساڵدا 
بەرزبووەتەوە بۆ 688.62 
دۆالر، لە ساڵی 2019 دا 

بە 640.72 دۆالر و لە 
ساڵی 2020 دا بە 679.64 
دۆالر بووە، نرخی کرێ لەم 
پڕۆژەیە لەماوەی چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵ و دوو 

ساڵی رابردوودا جێگیر بووە. 
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زۆنی دی؛ دەرەوەی بازنەی 120 مەتری )رێگای کەرکووک – مەخموور(

لــە بازنــەی دەرەوەی 120 مەتــری لــە زۆنــی دی، یــەک مەتــر دووجــا خانــوو کەمتریــن نرخی هەیــە لەچــاو زۆنەکانی دیکە، بەشــێوەیەک 
ــە چارەکــی  ــۆ 208 دۆالر و ل ــوە ب ــە ســاڵی 2019. ســاڵی 2020 دابەزی ــووە ل ــە 273.25 دۆالر ب ــوو ب ــر دووجــا خان ــەک مەت نرخــی ی
یەکەمــی ئەمساڵیشــدا دابەزیــوە بــۆ 203 دۆالر، واتــە لــە مــاوەی دوو ســاڵ و چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵدا نرخی خانوو لــە دەرەوەی 
120 مەتــری لەنێــوان رێــگای کەرکــووک – مەخمــوور دابەزیــوە. نرخــی یــەک مەتــر دووجــا خانــوو بــۆ کــرێ لــە ســاڵی 2019 بــە 1.30 
دۆالر بــووە، ســاڵی 2020 بــە 1.44 دۆالر و چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵیش بــە 0.85 دۆالر بــووە، هــۆکاری ســەرەکی دابەزینــی نرخــی 

کــرێ بەهــای دینــاری عێراقییــە بەرامبــەر دۆالری ئەمریکــی، چونکــە کرێــی خانــوو گۆڕانێکــی ئەوتــۆی بەســەردا نەهاتــووە. 
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خشتەی ژمارە 143 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی ژیان لە زۆنی دی، دەرەوەی 120 مەتری

زۆنی دی )رێگای کەرکووک – رێگای مەخموور(  دەرەوەی 120 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو
رووبەر بە مەتر 

دووجا خانوو مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پڕۆژەکان
تێکڕای نرخ لە یەک 

ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان کرێ خانوو کڕین و فرۆشتن 
خانوو کرێ کڕین و فرۆشتن

2.33

2.33

572.60

532.00

مانگی یەک

چارەکی یەکەم

2019 گەڕەکی ژیان

520.00 65,000.00 125 مانگی دوو

2.33 544.00 291.67 68,000.00 125 مانگی  سێ

2.36 576.00

2.40 552.00 300.00 69,000.00 125 مانگی چوار

مانگی پێنجچارەکی دووەم

2.32 600.00 290.00 75,000.00 125 مانگی شەش

2.32 640.00

مانگی حەوت

2.32چارەکی سێیەم 640.00 290.00 80,000.00 125 مانگی هەشت

مانگی نۆ

1.20 569.20

مانگی دە

0.00چارەکی چوارەم 560.00 70,000.00 125 مانگی یانزە

2.40 578.40 300.00 72,300.00 125 مانگی دوانزە

2.20

2.20

720.00

640.00

مانگی یەک

چارەکی یەکەم

2020 گەڕەکی ژیان

2.2 640 275.00 80,000.00 125 مانگی دوو

مانگی  سێ

2.20 720.00

مانگی چوار

2.2چارەکی دووەم 760 275.00 95,000.00 125 مانگی پێنج

2.2 680 275.00 85,000.00 125 مانگی شەش

مانگی حەوت

مانگی هەشتچارەکی سێیەم

مانگی نۆ

2.20 920.00

2.2 960 275.00 120,000.00 125 مانگی دە

2.2چارەکی چوارەم 880 275.00 110,000.00 125 مانگی یانزە

مانگی دوانزە

2.00 523.60

2.00 520.00 250.00 65,000.00 125 مانگی یەک

چارەکی یەکەم 2021 !گەڕەکی ژیان مانگی دوو

2.00 527.20 250.00 65,900.00 125 مانگی سێ

سەرچاوە: عەقاراتی سامان گەزوو شانی/ نیسان 2021
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خشتەی ژمارە 144 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی قەتەوی یەک، دوو و سێ  لە زۆنی دی، دەرەوەی 120 مەتری

زۆنی دی )رێگای کەرکووک – رێگای مەخموور(  دەرەوەی 120 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو  رووبەر 
بە مەتر 
دووجا 
خانوو

مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 
تێکڕای نرخ لە پڕۆژەکان

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان 
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان  کرێ خانوو کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

1.30

1.60

204.50

315.00

1.60 307.50 160.00 30,750.00 100 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی قەتەوی 
3،2،1

1.60 315.00 160.00 31,500.00 100 مانگی دوو

1.60 330.00 160.00 33,000.00 100 مانگی  سێ

  

مانگی چوار     
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

مانگی شەش      

1.30 204.50

1.30 204.50 130.00 20,450.00 100 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

مانگی نۆ     

1.00 139.00

1.00 139.00 150.00 20,850.00 150 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزە     چوارەم 

مانگی دوانزە     

1.44

1.67

207.25

106.00

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی قەتەوی 
3،2،1

مانگی دوو     

1.67 106 166.67 10,600.00 100 مانگی  سێ

1.50 154.00

1.5 106 150.00 10,600.00 100 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

1.5 202 150.00 20,200.00 100 مانگی شەش 

1.38 260.50

1.5 201 150.00 20,100.00 100 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

1.25 320 125.00 32,000.00 100 مانگی نۆ

1.25 340.00

1.25 330 125.00 33,000.00 100 مانگی دە
چارەکی 
1.25چوارەم  350 125.00 35,000.00 100 مانگی یانزە

مانگی دوانزە     

 0.85  198.25

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم 2021 گەڕەکی قەتەوی 

3،2،10.80 205.60 100.00 25,700.00 125 مانگی دوو

0.91 190.91 100.00 21,000.00 110 مانگی سێ

سەرچاوە: عەقاراتی پوشۆ/ نیسانی 2021

لە گەڕەکی قەتەوی یەک، 
دوو و سێ نرخی خانووبەرە 

روو لە دابەزین بووە. لە 
چارەکی یەکەمی ئەمساڵدا 

نرخی یەک مەتر دووجا 
خانوو بە 204.50 دۆالر 

بووە، لە ساڵی 2020 بە 
207.25 دۆالر و لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا دابەزیوە 

بۆ 198.25 دۆالر. نرخی 
یەک مەتر دووجا خانوو 

لەم گەڕەکانەدا لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا دابەزیوە 
بۆ 0.85 دۆالر، لەکاتێکدا لە 

ساڵی 2019 بە 1.30 دۆالر و 
ساڵی 2020 بە 1.44 دۆالر 

بووە. 
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خشتەی ژمارە 145 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی مامزاوە یەک، دوو، سێ و چوار لە زۆنی دی، دەرەوەی 120 مەتری

زۆنی دی )رێگای کەرکووک - مەخموور(  دەرەوەی 120 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر 
بە مەتر 
دووجا 
خانوو

مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 
تێکڕای نرخ لە پڕۆژەکان

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان کرێ خانوو کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

0.72

0.80

273.25

202.00

0.80 202.00 80.00 20,200.00 100 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی مامزاوە 
4،3،2،1

0.80 201.00 80.00 20,100.00 100 مانگی دوو

0.80 210.00 80.00 21,000.00 100 مانگی  سێ

0.53 137.33

0.53 137.33 80.00 20,600.00 150 مانگی چوار

چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج

مانگی شەش

0.68 372.27

0.68 372.27 75.00 40,950.00 110 مانگی حەوت

چارەکی 
سێیەم

0.75 0.00 75.00 100 مانگی هەشت

0.00 390.00 39,000.00 100 مانگی نۆ

0.75 344.50

0.75 385.00 75.00 38,500.00 100 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزەچوارەم

0.75 304.00 75.00 30,400.00 100 مانگی دوانزە

0.90

0.90

208.00

202.00

0.9 201 90.00 20,100.00 100 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی مامزاوە 
4،3،2،1

0.9 202 90.00 20,200.00 100 مانگی دوو

0.9 205 90.00 20,500.00 100 مانگی  سێ

0.90 207.00

مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

0.9 207 90.00 20,700.00 100 مانگی شەش

0.90 209.00

0.9 210 90.00 21,000.00 100 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

0.9 208 90.00 20,800.00 100 مانگی نۆ

0.90 222.50

0.9 227.5 90.00 22,750.00 100 مانگی دە
چارەکی 
چوارەم

0.9 217.5 90.00 21,750.00 100 مانگی یانزە

مانگی دوانزە

0.80 203.00

0.90 327.00 90.00 32,700.00 100 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 گەڕەکی مامزاوە 

4،3،2،10.80 80.00 100 مانگی دوو

0.80 203.00 80.00 20,300.00 100 مانگی سێ

سەرچاوە: عەقاراتی پوشۆ/ نیسان 2021

لە گەڕەکەکانی مامزاوە 
نرخی خانووبەرە روو لە 

دابەزین بووە و نرخی 
یەک مەتر دووجا خانوو 

لە ساڵی 2019 دا بە 
273.25 دۆالر بووە، لە 

ساڵی 2020 بە 208 دۆالر 
و لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵیش بە 203 دۆالر 
بووە، نرخی کرێ لەم 

گەڕەکانە لە ساڵی 2020 
بەرزترین نرخ بووە کە 

0.90 دۆالر بووە بۆ هەر 
مەتر دووجایەک. 
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3.1.5 بازاڕی خانووبەرە زۆنی ئی )رێگای مەخموور – رێگای موسڵ( 

ئــەم زۆنــە لەنــاو بازنــەی 60 مەتــری گەڕەکەکانــی نزیــک دەوروبــەری قــەڵا دەگرێتــەوە، وەک گەڕەکەکانــی تەعجیــل و عارەبــان، کڕیــن 
و فرۆشــتنی خانووەکانــی ئــەم گەڕەکانــە رێگەپێــدراو نییــە. ئــەم زۆنــە یــەک پــڕۆژەی شــوقەی تێدایــە کــە لــە کۆتاییەکانــی 2020دا 
ــە چارەکــی چوارەمــی 2020 دا  ــر دووجــای ل ــەک مەت ــوە کــە نرخــی ی ــڕۆژەی شــوقەکانی الالڤ ســکای ڤی ــووە، ئەویــش پ ــەواو ب ت
865 دۆالر بــووە، لــە چارەکــی یەکەمــی ئەمساڵیشــدا دابەزیــوە بــۆ 846.83 دۆالر. نرخــی یــەک مەتــر دووجــا خانــوو لــە زۆنــی ئــی لــە 
ــووە.  ــە 556.25 دۆالر ب ــە 535  دۆالر و چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵیش ب ــووە، ســاڵی 2020 ب ــە 411.25 دۆالر ب ســاڵی 2019 دا ب
واتــە ئەگــەر چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵ بــەراورد بکەیــن بــە دوو ســاڵی رابــردوو، نرخــی یــەک مەتــر دووجــا خانــوو بەرزبووەتــەوە. 
نرخــی یــەک مەتــر دووجــا خانــوو بــۆ کــرێ لــەم زۆنــەدا لــە ســاڵی 2019 بــە 2.42 دۆالر و ســاڵی 2020 بــە 1.81 دۆالر بــووە، چارەکــی 

یەکەمــی ئەمســاڵیش بــە 1.56 دۆالر بەکرێــدراوە. 
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خشتەی ژمارە 146 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی تەعجیل  لە زۆنی ئی ناو 60 مەتری

زۆنی ئی )رێگای مەخموور- رێگای موسڵ( ناو 60 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو  رووبەر 
بە مەتر 
دووجا 
خانوو

مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پڕۆژەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان 
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان  کرێ خانوو کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

کڕین و 
فرۆشتن 

رێپێدراو نییە

 

 

 

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی تەعجیل

مانگی دوو     

مانگی  سێ     

  

مانگی چوار     
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

مانگی شەش      

  

مانگی حەوت     
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

مانگی نۆ     

  

مانگی دە     
چارەکی 
مانگی یانزە     چوارەم 

مانگی دوانزە     

کڕین و 
فرۆشتن 

رێپێدراو نییە

 

 

 

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی تەعجیل

مانگی دوو     

مانگی  سێ     

  

مانگی چوار     
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

مانگی شەش      

  

مانگی حەوت     
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

مانگی نۆ     

  

مانگی دە     
چارەکی 
مانگی یانزە     چوارەم 

مانگی دوانزە     

 

 

 

 

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم 2021 مانگی دوو       گەڕەکی تەعجیل

مانگی سێ       

سەرجاوە: عەقاراتی دیار/ نیسانی 2021

زۆنی ئی ناو بازنەی 60 مەتری )رێگای مەخموور – رێگای موسڵ(

ئەم شوێنانە گەڕەکە 
کۆنەکانی هەولێر 

پێکدەهێنن. کڕین و 
فرۆشتنی زەوی و 

خانووەکانی ئەم گەڕەکانە 
رێگەپێدراو نییە. 
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خشتەی ژمارە 147 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی عارەبان لە زۆنی ئی ناو 60 مەتری

زۆنی ئی )رێگای مەخموور – رێگای موسڵ( ناو 60 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا )کڕین 

و فرۆشتن(
نرخی یەک مەتر دووجا خانوو 

رووبەر بە مەتر 
دووجا خانوو

مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پڕۆژەکان
تێکڕای نرخ لە یەک 

ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان 
تێکڕای نرخ لە یەک 

ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان 
کرێ خانوو

کڕین و 
فرۆشتن خانوو

کرێ
کڕین و 
فرۆشتن

کڕین و فرۆشتن 
رێپێدراو نییە

 

 

 

مانگی یەک     

چارەکی یەکەم

2019 گەڕەکی عارەبان 

مانگی دوو     

مانگی  سێ     

  

مانگی چوار     

مانگی پێنج     چارەکی دووەم

مانگی شەش      

  

مانگی حەوت     

مانگی هەشت     چارەکی سێیەم

مانگی نۆ     

  

مانگی دە     

مانگی یانزە     چارەکی چوارەم 

مانگی دوانزە     

کڕین و فرۆشتن 
رێپێدراو نییە

 

 

 

مانگی یەک     

چارەکی یەکەم

2020 گەڕەکی عارەبان 

مانگی دوو     

مانگی  سێ     

  

مانگی چوار     

مانگی پێنج     چارەکی دووەم

مانگی شەش      

  

مانگی حەوت     

مانگی هەشت     چارەکی سێیەم

مانگی نۆ     

  

مانگی دە     

مانگی یانزە     چارەکی چوارەم 

مانگی دوانزە     

 

 

 

 

مانگی یەک     

چارەکی یەکەم 2021 مانگی دوو       گەڕەکی عارەبان 

مانگی سێ       

سەرچاوە: عەقاراتی دیار/نیسان 2021
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زۆنی ئی ناو بازنەی 100 مەتری )رێگای مەخموور – رێگای موسڵ(

لەنــاو بازنــەی 100 مەتــری لــە زۆنــی ئــی نرخــی یــەک مەتــر دووجــا خانــوو لــە ســاڵی 2019دا بــە 416 دۆالر و لــە ســاڵی 2020 دا 
بــە 535 دۆالر و لــە چارەکــی یەکەمــی ئەمساڵیشــدا بــە 556.25 دۆالر بــووە، هەروەهــا بــۆ کــرێ نرخــی یــەک مەتــر دووجــا خانــوو 
لــە ســاڵی 2019 بــە 2.42 دۆالر، ســاڵی 2020 بــە 1.81 دۆالر و چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵیش بــە 1.55 دۆالر بــووە. ئــەوەی جێــی 
ســەرنجە، لــەم بەشــەی زۆنــی ئــی نرخــی یــەک مەتــر دووجــا خانــوو لــە 2020 دا بەڕێــژەی %28.33 بــەراورد بــە 2019 بەرزبووەتــەوە، 
لەکاتێکــدا لــە چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵ بــەراورد بــە ســاڵی 2020 بەڕێــژەی %3.97 بەرزبووەتــەوە. نرخــی خانووبــەرە لــە چارەکــی 

یەکەمــی ئەمســاڵدا لەچــاو دوو ســاڵی رابــردوو بەرزبووەتــەوە و نرخــی یــەک مەتــر دووجــا خانــوو گەیشــتووەتە 550 دۆالر.
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خشتەی ژمارە 148 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی بەهار  لە زۆنی ئی ناو بازنەی 100 مەتری

زۆنی ئی )رێگای مەخموور - موسڵ( ناو 100 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو
رووبەر بە مەتر 

دووجا خانوو مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پڕۆژەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
تێکڕای نرخ لە یەک 

ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان کرێ خانوو کڕین و فرۆشتن 
خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

416.90

505.00

مانگی یەک

چارەکی یەکەم

2019 گەڕەکی بەهار

مانگی دوو

505.00 50,500.00 100 مانگی  سێ

408.80

مانگی چوار

مانگی پێنجچارەکی دووەم

408.80 40,880.00 100 مانگی شەش

400.00

مانگی حەوت

مانگی هەشتچارەکی سێیەم

400.00 40,000.00 100 مانگی نۆ

425.00

مانگی دە

425.00چارەکی چوارەم 42,500.00 100 مانگی یانزە

مانگی دوانزە

375.00

330.00

مانگی یەک

چارەکی یەکەم

2020 گەڕەکی بەهار

330.00 33,000.00 100 مانگی دوو

مانگی  سێ

400.00

مانگی چوار

400.00چارەکی دووەم 40,000.00 100 مانگی پێنج

مانگی شەش

550.00

مانگی حەوت

مانگی هەشتچارەکی سێیەم

550.00 55,000.00 100 مانگی نۆ

350.00

مانگی دە

350.00چارەکی چوارەم 35,000.00 100 مانگی یانزە

مانگی دوانزە

550.00

مانگی یەک

چارەکی یەکەم 2021 500.00گەڕەکی بەهار 50,000.00 100 مانگی دوو

600.00 60,000.00 100 مانگی سێ

سەرچاوە: نووسینگەی گەزوەشان/ نیسان 2021، نووسینگەی کوردستان/ نیسان 2021، نووسینگەی کرێکاران/ نیسان 2021 و نووسینگەی بەهار/ نیسان 2021
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خشتەی ژمارە 149 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی کرێکاران و کووران  لە زۆنی ئی ناو 100 مەتری

زۆنی ئی )رێگای مەخموور - موسڵ( ناو 100 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو  رووبەر 
بە مەتر 
دووجا 
خانوو

مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پڕۆژەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان 
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان  کرێ خانوو کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

 

 

335.33

383.33

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی کرێکاران + 
کوران

 383.33  57,500.00 150 مانگی دوو

مانگی  سێ     

 335.33

مانگی چوار     
چارەکی 
335.33 دووەم  50,300.00 150 مانگی پێنج

مانگی شەش      

 335.33

مانگی حەوت     
چارەکی 
335.33 سێیەم  50,300.00 150 مانگی هەشت

مانگی نۆ     

  

مانگی دە     
چارەکی 
مانگی یانزە     چوارەم 

مانگی دوانزە     

 

 

502.50

326.67

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی کرێکاران+ 
کوران

 326.67  49,000.00 150 مانگی دوو

مانگی  سێ     

 401.67

مانگی چوار     
چارەکی 
401.67 دووەم  60,250.00 150 مانگی پێنج

مانگی شەش      

 606.67

مانگی حەوت     
چارەکی 
606.67 سێیەم  91,000.00 150 مانگی هەشت

مانگی نۆ     

 603.33

مانگی دە     
چارەکی 
603.33 چوارەم   90,500.00 150 مانگی یانزە

مانگی دوانزە     

   505.50

 504.00  50,400.00 100 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 مانگی دوو     گەڕەکی کرێکاران

 507.00  50,700.00 100 مانگی سێ

سەرچاوە: نووسینگەی گەزوەشان/ نیسان 2021، نووسینگەی کوردستان/ نیسان 2021، نووسینگەی کرێکاران/ نیسان 2021 و نووسینگەی بەهار/ نیسان 2021

نرخی خانووبەرە لە 
گەڕەکی کرێکاران و 

کووران لە ماوەی چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵ و لە 
ساڵی رابردوودا جێگیر 
بووە، نرخی یەک مەتر 

دووجا خانوو بە 502.5 
دۆالر مامەڵەی پێوەکراوە، 

بەڵام لە ساڵی 2019دا 
نرخی یەک مەتر دووجا بە 

335.53 دۆالر بووە. 
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خشتەی ژمارە 150 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکەکانی کوردستان، نیشتمان و رزگاری لە زۆنی ئی ناو 100 مەتری

زۆنی ئی )رێگای مەخموور - موسڵ( ناو 100 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پڕۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان کرێ خانوو کڕین و 

فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 
فرۆشتن

1.42

1.39

384.58

336.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی کوردستان + 
نیشتمان + رزگاری

1.39 336.00 208.33 50,400.00 150 مانگی دوو

مانگی  سێ

1.25 400.00

مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

1.25 400.00 187.50 60,000.00 150 مانگی شەش

1.45 369.17

1.23 400.00 185.00 60,000.00 150 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

1.67 338.33 250.00 50,750.00 150 مانگی نۆ

1.67 466.67

مانگی دە
چارەکی 
1.67چوارەم 466.67 250.00 70,000.00 150 مانگی یانزە

مانگی دوانزە

1.67

1.67

436.67

403.33

1.67 403.33 250.00 60,500.00 150 مانگی یەک

چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی کوردستان

مانگی دوو

مانگی  سێ

1.67 402.67

مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

1.67 402.67 250.00 60,400.00 150 مانگی شەش

1.67 470.00

مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

1.67 470.00 250.00 70,500.00 150 مانگی نۆ

1.67 534.67

مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزەچوارەم

1.67 534.67 250.00 80,200.00 150 مانگی دوانزە

1.33 379.17

1.33 420.00 200.00 63,000.00 150 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 مانگی دووگەڕەکی کوردستان

1.33 338.33 200.00 50,750.00 150 مانگی سێ

سەرچاوە: نووسینگەی گەزوەشان/ نیسان 2021، نووسینگەی کوردستان/ نیسان 2021، نووسینگەی کرێکاران/ نیسان 2021 و نووسینگەی بەهار/ نیسان 2021

لە گەڕەکەکانی کوێستان، 
نیشتمان و رزگاری لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا نرخی یەک 

مەتر دووجا خانوو دابەزیوە 
و بە 379.17 دۆالر بووە، 

لەم گەڕەکانە، ساڵی 2020 
یەک مەتر دووجا خانوو 

بەرزترین نرخی تۆمارکردووە 
کە 436.67 دۆالر بووە. 

نرخی کرێش لەم گەڕەکانە 
لەماوەی چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵ و دوو ساڵی 
رابردوودا روو لە دابەزین 

بووە، نرخی یەک مەتر دووجا 
خانوو بۆ کرێ 1.32 دۆالر 

بووە. 
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خشتەی ژمارە 151 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی نەورۆز و حەی عەسکەری  لە زۆنی ئی ناو 100 مەتری

زۆنی ئی )رێگای مەخموور - موسڵ( ناو 100 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو  رووبەر 
بە مەتر 
دووجا 
خانوو

مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پڕۆژەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان 
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان  کرێ خانوو کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

3.33

3.33

527.50

470.00

3.33 480.00 333.33 48,000.00 100 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی حەی عەسکەری 
+ نەورۆز

3.33 460.00 333.00 46,000.00 100 مانگی دوو

مانگی  سێ     

3.33 500.00

3.33 500.00 333.00 50,000.00 100 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

مانگی شەش      

3.33 555.00

3.33 560.00 333.00 56,000.00 100 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

3.33 550.00 333.00 55,000.00 100 مانگی نۆ

3.33 580.00

مانگی دە     
چارەکی 
3.33چوارەم  600.00 333.00 60,000.00 100 مانگی یانزە

3.33 560.00 333.00 56,000.00 100 مانگی دوانزە

3.33

3.33

567.50

550.00

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی حەی عەسکەری

3.33 550.00 333.33 55,000.00 100 مانگی دوو

مانگی  سێ     

3.33 570.00

مانگی چوار     
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

3.33 570.00 333.00 57,000.00 100 مانگی شەش 

3.33 575.00

3.33 550.00 333.00 55,000.00 100 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

3.33 600.00 333.00 60,000.00 100 مانگی نۆ

3.33 565.00

مانگی دە     
چارەکی 
3.33چوارەم  580.00 333.00 58,000.00 100 مانگی یانزە

3.33 550.00 333.00 55,000.00 100 مانگی دوانزە

 2.03  562.50

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم 2021 2.07گەڕەکی حەی عەسکەری 500.00 206.90 50,000.00 100 مانگی دوو

2.00 625.00 200.00 62,500.00 100 مانگی سێ

سەرچاوە: نووسینگەی گەزوەشان/ نیسان 2021، نووسینگەی کوردستان/ نیسان 2021، نووسینگەی کرێکاران/ نیسان 2021 و نووسینگەی بەهار/ نیسان 2021

نرخی خانووبەرە لە 
گەڕەکەکانی نەورۆز و 

حەی عەسکەری لە ساڵی 
2020دا بەرزترین نرخی 
تۆمارکردووە کە یەک 

مەتر دووجای بە 567.5 
دۆالر بووە، نرخی یەک 

مەتر دووجا خانوو بۆ کرێ 
لەم گەڕەکانەدا لە ساڵی 

2019 و 2021دا جێگیر 
بووە و بە 3.33 دۆالر 

بووە، لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا دابەزیوە بۆ 

2.03 دۆالر بۆ هەر مەتر 
دووجایەک. 
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خشتەی ژمارە 152 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە پڕۆژەی نەورۆز ستی  لە زۆنی ئی ناو 100 مەتری

زۆنی ئی )رێگای مەخموور – رێگای موسڵ( ناو 100 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو  رووبەر 
بە مەتر 
دووجا 
خانوو

مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 
تێکڕای نرخ لە پڕۆژەکان

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان 
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان  کرێ خانوو کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و فرۆشتن

2.42

2.92

625.00

900.00

2.92 900.00 291.67 90,000.00 100 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 نەورۆز سیتی

مانگی دوو     

مانگی  سێ     

1.88 562.50

مانگی چوار     
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

1.88 562.50 300.00 90,000.00 160 مانگی شەش 

2.33 480.00

مانگی حەوت     
چارەکی 
2.33سێیەم 480.00 292 60,000.00 125 مانگی هەشت

مانگی نۆ     

2.50 687.50

2.50 687.50 400.00 110,000.00 160 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزە     چوارەم 

مانگی دوانزە     

1.81

1.82

656.25

687.50

1.82 687.50 291.67 110,000.00 160 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 نەورۆز سیتی

مانگی دوو     

مانگی  سێ     

1.81 750.00

مانگی چوار     
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

1.81 750.00 290.00 120,000.00 160 مانگی شەش 

1.81 567.75

1.81  290.00  160 مانگی حەوت
چارەکی 
1.81سێیەم 687.50 290.00 110,000.00 160 مانگی هەشت

2.00 448.00 250.00 56,000.00 125 مانگی نۆ

1.81 625.00

1.81 625.00 290.00 100,000.00 160 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزە     چوارەم 

مانگی دوانزە     

 1.55  595.00

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم 2021 1.51نەورۆز سیتی 750.00 241.38 120,000.00 160 مانگی دوو

1.60 440.00 200.00 55,000.00 125 مانگی سێ

سەرچاوە: نووسینگەی گەزوەشان/ نیسان 2021، نووسینگەی کوردستان/ نیسان 2021، نووسینگەی کرێکاران/ نیسان 2021 و نووسینگەی بەهار/ نیسان 2021

پڕۆژەی كۆمەڵگەی نەورۆز 
لە رۆژی 2010/6/27 مۆڵەتی 

لە دەستەی وەبەرهێنان 
وەرگرتووە، پڕۆژەكە بە 

سەرمایەی 10 ملیۆن دۆالر 
لەسەر رووبەری 21 دۆنم و 

50 هەزار مەتر جێبەجێكراوە 
و لە 200 یەكەی 

نیشتەجێبوون )100خانوو، 
100 ڤێڵا( پێكهاتووە. نرخی 

خانووبەرە لە کۆمەڵگەی 
نەورۆز لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا بەراورد بە دوو 
ساڵی رابردوو دابەزیوە و 
نرخی یەک مەتر دووجا بە 

595 دۆالر بووە، لەکاتێکدا 
لە ساڵی 2020 دا بە 656.25 

دۆالر مامەڵەی پێوەکراوە. 
نرخی یەک مەتر دووجا بۆ کرێ 
لەم پڕۆژەیەدا روو لە دابەزین 

بووە و لە ساڵی 2019 بە 
2.42 دۆالر، لە ساڵی 2020 
بە 1.81 دۆالر و لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا بە 1.55 

دۆالر بووە. 
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خشتەی ژمارە 153 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە پڕۆژەی شوقەکانی الالڤ سکای ڤیو لە زۆنی ئی، ناو 100 مەتری

زۆنی ئی )رێگای مەخموور – رێگای موسڵ( ناو 100 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو  رووبەر 
بە مەتر 
دووجا 
خانوو

مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 
تێکڕای نرخ لە پڕۆژەکان

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان 
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان  کرێ خانوو کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و فرۆشتن

نەفرۆشراوە

 

 

 

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2019  شوقەکانی الالڤ 
سکای ڤیو 

مانگی دوو     

مانگی  سێ     

  

مانگی چوار     
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

مانگی شەش      

  

مانگی حەوت     
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

مانگی نۆ     

  

مانگی دە     
چارەکی 
مانگی یانزە     چوارەم 

مانگی دوانزە     

 

 

862.83

 

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2020  شوقەکانی الالڤ 
سکای ڤیو 

مانگی دوو     

مانگی  سێ     

  

مانگی چوار     
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

مانگی شەش      

 860.66

مانگی حەوت     
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

 860.66  105,000.00 122 مانگی نۆ

 865.00

مانگی دە     
چارەکی 
875.00 چوارەم   68,250.00 78 مانگی یانزە

 855.00  141,075.00 165 مانگی دوانزە

   846.83

 859.02  104,800.00 122 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021  شوقەکانی الالڤ 

810.00 سکای ڤیو   64,800.00 80 مانگی دوو

 846.83  447,975.00 529 مانگی سێ

سەرچاوە: ئۆفیسی سەرەکی عەقاراتی رابەر/8ی نیسان 2021، ئۆفیسی سەرەکی باخی شەقڵاوە/28 نیسان 2021

شوقەکانی الالڤ سکای 
ڤیو کە ئێستا لە قۆناخی 

جێبەجێکردندایە، نرخی 
خانووبەرە تێیدا لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵ بەراورد 

بە چارەکی چوارەمی 
2020 دابەزیوە، نرخی یەک 

مەتر دووجا لە چارەکی 
چوارەمی 2020 دا بە 865 
دۆالر مامەڵەی پێوەکراوە، 

لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا بە 846 دۆالر 

بووە.
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زۆنی ئی؛ ناو بازنەی 120 مەتری )رێگای مەخموور – رێگای موسڵ(

لــە گەڕەکەکانــی نــاو بازنــەی 120 مەتــری لــە زۆنــی ئــی، نرخــی یــەک مەتــر دووجــا خانــوو لــە ســاڵی 2019دا بــە 558.75 دۆالر بــووە، ســاڵی 2020 
بــە 756.67 دۆالر و لــە چارەکــی یەکەمــی ئەمساڵیشــدا بــە 766.96 دۆالر بــووە، هەروەهــا نرخــی یــەک مەتــر دووجــا خانــوو بــۆ کــرێ لــە ســاڵی 
2019دا بــە 3.25 دۆالر، ســاڵی 2020 بــە 2.67 دۆالر و لــە چارەکــی یەکەمــی ئەمساڵیشــدا دابەزیــوە بــۆ 1.81 دۆالر. نرخــی خانووبــەرە لــە گەڕەکــی 
ــژەی 62٪  ــوو بەڕێ ــا خان ــر دووج ــەک مەت ــی ی ــاڵی 2019 نرخ ــە س ــەراورد ب ــاڵدا ب ــی ئەمس ــی یەکەم ــە چارەک ــووە، ل ــەوە ب ــە بەرزبوون ــادی روو ل ش
بەرزبووەتــەوە، نرخــی کــرێ بــۆ یــەک مەتــر دووجــا خانــوو لــە ســاڵی 2019 و چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵدا جێگیــر بــووە و هــەر مەتــر دووجایــەک بــە 

ــدراوە. 2 دۆالر بەکرێ
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خشتەی ژمارە 154 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی شادی  لە زۆنی ئی ناو 120 مەتری

زۆنی ئی )رێگای مەخموور – رێگای موسڵ( ناو 120 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو 
رووبەر بە مەتر 

دووجا خانوو مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان 
تێکڕای نرخ لە یەک 

ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان  کرێ خانوو کڕین و فرۆشتن 
خانوو کرێ کڕین و فرۆشتن

3.00

3.00

450.00

380.00

3.00 380.00 300.00 38,000.00 100 مانگی یەک

چارەکی یەکەم

2019 گەڕەکی شادی

مانگی دوو     

مانگی  سێ     

3.00 450.00

3.00 900.00 300.00 90,000.00 100 مانگی چوار

مانگی پێنج     چارەکی دووەم

3.00 0.00 300.00  100 مانگی شەش 

  

مانگی حەوت     

مانگی هەشت     چارەکی سێیەم

مانگی نۆ     

3.00 745.00

مانگی دە     

مانگی یانزە     چارەکی چوارەم 

3.00 745.00 300.00 74,500.00 100 مانگی دوانزە

2.33

2.00

613.33

613.33

مانگی یەک     

چارەکی یەکەم

2020 گەڕەکی شادی

مانگی دوو     

2.00 613.33 300.00 92,000.00 150 مانگی  سێ

  

مانگی چوار     

مانگی پێنج     چارەکی دووەم

مانگی شەش      

2.33 623.33

مانگی حەوت     

مانگی هەشت     چارەکی سێیەم

2.33 623.33 350.00 93,500.00 150 مانگی نۆ

2.33 600.00

2.33 600.00 350.00 90,000.00 150 مانگی دە

مانگی یانزە     چارەکی چوارەم 

مانگی دوانزە     

 2.00  733.33

مانگی یەک     

چارەکی یەکەم 2021 مانگی دوو     گەڕەکی شادی

2.00 733.33 300.00 110,000.00 150 مانگی سێ

سەرچاوە: عەقاراتی گەزوەشانی/ نیسان 2021
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خشتەی ژمارە 155 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە  گەڕەکی بەهاری نوێ  لە زۆنی ئی، ناو 120 مەتری

زۆنی ئی )رێگای مەخموور – رێگای موسڵ( ناو 120 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو  رووبەر 
بە مەتر 
دووجا 
خانوو

مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 
تێکڕای نرخ لە پرۆژەکان

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان 
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان  کرێ خانوو کڕین و فرۆشتن 
خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

3.50

3.50

567.05

367.00

3.50 350.00  100 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی بەهاری 
نوێ

3.50 734.00 350.00 73,400.00 100 مانگی دوو

مانگی  سێ     

 850.00

3.00 850.00 300.00 85,000.00 100 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

مانگی شەش      

1.75 372.50

0.00 745.00  74,500.00 100 مانگی حەوت
چارەکی 
3.50سێیەم 0.00 350.00  100 مانگی هەشت

مانگی نۆ     

3.50 681.00

3.50 780.00 350.00 78,000.00 100 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزە     چوارەم 

3.50 582.00 350.00 58,200.00 100 مانگی دوانزە

3.00

3.00

900.00

900.00

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی بەهاری 
نوێ

3.00 900.00 300.00 90,000.00 100 مانگی دوو

مانگی  سێ     

3.00 850.00

مانگی چوار     
چارەکی 
3.00دووەم 850.00 300.00 85,000.00 100 مانگی پێنج

مانگی شەش      

3.00 900.00

مانگی حەوت     
چارەکی 
3.00سێیەم 900.00 300.00 90,000.00 100 مانگی هەشت

مانگی نۆ     

3.00 945.00

مانگی دە     
چارەکی 
3.00چوارەم  945.00 300.00 94,500.00 100 مانگی یانزە

مانگی دوانزە     

 1.63  800.63

2.00 800.00 200.00 80,000.00 100 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 گەڕەکی بەهاری 

مانگی دوو     نوێ

1.25 801.25 250.00 160,250.00 200 مانگی سێ

سەرچاوە: بازاڕی بۆرسەی زەوی هەولێر/ نیسان 2021

لە گەڕەکی بەهاری نوێ، 
نرخی خانووبەرە لە ساڵی 

2020دا زۆر جیاواز بووە لە 
زۆربەی گەڕەکەکانی دیکەی 
هەولێر و لەو ساڵەدا نرخی 

یەک مەتر دووجا خانوو 
بەرزبووەتەوە بۆ 900 دۆالر 

بۆ هەر مەتر دووجایەک، 
لەکاتێکدا لە ساڵی 2019 

بە 567 دۆالر مامەڵەی 
پێوەکراوە، لە ساڵی 2020 

بەراورد بە ساڵی 2019 
بەڕێژەی %58 بەرزبووەتەوە، 
لە ئەمساڵدا نرخی یەک مەتر 

دووجا دابەزیوە بۆ 800 دۆالر 
بۆ هەر مەتر دووجایەک. 

نرخی یەک مەتر دووجا خانوو 
لە گەڕەکی شادی لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا نزمترین 
بووە کە 1.63 دۆالر بووە. 
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زۆنی ئی؛ دەرەوەی بازنەی 120 مەتری )رێگای مەخموور – رێگای موسڵ(
لــەم بەشــەی زۆنــی ئــی لــە ســاڵی 2020، نرخــی خانــوو بەرزبووەتــەوە لەچــاو ســاڵی 2019 و چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵ، بەپێچەوانــەی شــوێنەکانی 
دیکــەی هەولێــر، نرخــی یــەک مەتــر دووجــا خانــوو لــە ســاڵی 2019 دا بــە 288.63 دۆالر بــووە، ســاڵی رابــردوو بــە 323.68 دۆالر و چارەکــی یەکەمــی 
ئەمســاڵیش بــە 269.31 دۆالر مامەڵــەی پێوەکــراوە، نرخــی یــەک مەتــر دووجــا خانــوو بــۆ کــرێ لــە چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵدا بــە 1.56 دۆالر بــووە، 
ســاڵی 2020 بــە 1.81 دۆالر و ســاڵی 2019 بــە 1.98 دۆالر بــووە، واتــە نرخــی کــرێ دابەزیــوە، چونکــە بەکرێدانــی خانــوو لــەم بەشــەدا بــە دینــاری 
عێراقییــە، بۆیــە نرخــی کــرێ لــە چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵدا بــەراورد بــە ســاڵی 2019 دابەزیــوە. نرخــی خانووبــەرە لــە گەڕەکــی ئــاالن ســتی روو لــە 
بەرزبوونــەوە بــووە، نرخــی یــەک مەتــر دووجــا خانــوو لــە ســاڵی 2019 بــە 323.75 دۆالر، لــە ســاڵی 2020 بــە 332.50 دۆالر و لــە چارەکــی یەکەمــی 

ئەمســاڵدا بــە 340 دۆالر مامەڵــەی پێوەکــراوە. 
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خشتەی ژمارە 156 نیشاندەری نرخی  کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە  پرۆژەی  ئاالن ستی  لە زۆنی ئی دەرەوەی 120 مەتری

زۆنی ئی )رێگای مەخموور – رێگای موسڵ( دەرەوەی 120 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا )کڕین و 

فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو 
رووبەر بە مەتر 

دووجا خانوو مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان
تێکڕای نرخ لە یەک 

ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان 
تێکڕای نرخ لە یەک 

ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان  کرێ خانوو کڕین و فرۆشتن 
خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

1.45

1.45

323.75

322.50

مانگی یەک     

چارەکی یەکەم

2019 ئاڵان سیتی

1.46 340.00 291.7 68000 200 مانگی دوو

1.45 305.00 290 61000 200 مانگی  سێ

1.45 325.00

مانگی چوار     

مانگی پێنج     چارەکی دووەم

1.45 325.00 290 65000 200 مانگی شەش 

1.45 327.50

1.45 335.00 290 67,000 200 مانگی حەوت

مانگی هەشت     چارەکی سێیەم

1.45 320.00 290 64000 200 مانگی نۆ

0.73 320.00

0.00 320.00  64000 200 مانگی دە

مانگی یانزە     چارەکی چوارەم 

1.45 320.00 290 64000 200 مانگی دوانزە

1.25

1.25

332.50

340.00

1.25 340.00 250.00 68,000.00 200 مانگی یەک

چارەکی یەکەم

2020 ئاڵان سیتی

مانگی دوو     

مانگی  سێ     

1.25 335.00

مانگی چوار     

1.25چارەکی دووەم 335.00 250.00 67,000.00 200 مانگی پێنج

مانگی شەش      

1.25 330.00

مانگی حەوت     

1.25چارەکی سێیەم 330.00 250.00 66,000.00 200 مانگی هەشت

مانگی نۆ     

1.25 315.00

1.25 315.00 250.00 63,000.00 200 مانگی دە

مانگی یانزە     چارەکی چوارەم 

مانگی دوانزە     

 1.20  340.00

1.20 335.00 240 67000 200 مانگی یەک

چارەکی یەکەم 2021 1.21ئاڵان سیتی 345.00 241.4 69,000 200 مانگی دوو

مانگی سێ     

سەرچاوە: بازاڕی بۆرسەی هەولێر/ نیسان 2021
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خشتەی ژمارە 157 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە  گەڕەکی تووڕەق  لە زۆنی ئی، دەرەوەی 120 مەتری

زۆنی ئی )رێگای مەخموور – رێگای موسڵ ( دەرەوەی 120 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

رووبەر خانوونرخی یەک مەتر دووجادووجا )کڕین و فرۆشتن(
بە مەتر 
دووجا 
خانوو

ناوی گەڕەک و ساڵچارەکیمانگەکان
پرۆژەکان تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

کڕین و فرۆشتن کرێ خانووچارەکەکان
کڕین و کرێخانوو

فرۆشتن

2.50

2.50

253.50

300.00

مانگی یەک2.50300.0025030,000100

چارەکی 
یەکەم

گەڕەکی تووڕەق2019

مانگی دوو

مانگی  سێ

2.50207.00

مانگی چوار2.50207.0025020,700100

چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج

مانگی شەش

2.50206.00

مانگی حەوت2.50206.0025020,600100

چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت

مانگی نۆ

2.50305.00

مانگی دە
چارەکی 
چوارەم مانگی یانزە

مانگی دوانزە2.50305.0025030,500100

2.36

2.22

314.86

272.22

مانگی یەک2.22272.22200.0024,500.0090

چارەکی 
یەکەم

گەڕەکی تووڕەق2020

مانگی دوو

مانگی  سێ

2.22236.67

مانگی چوار
چارەکی 
دووەم مانگی پێنج2.22236.67200.0021,300.0090

مانگی شەش

2.50357.50

مانگی حەوت2.50315.00250.0031,500.00100
چارەکی 
سێیەم مانگی هەشت

مانگی نۆ2.50400.00250.0040,000.00100

2.50380.00

مانگی دە
چارەکی 
چوارەم مانگی یانزە

مانگی دوانزە2.50380.00250.0038,000.00100

1.92198.61

مانگی یەک1.96263.4822530,300115
چارەکی 
گەڕەکی تووڕەق2021یەکەم مانگی دوو

مانگی سێ1.88133.7515010,70080

سەرچاوە: بازاڕی بۆرسەی هەولێر/ نیسان 2021    -    تێبینی، خانووەکانی تاپۆ نییە

خانووبەرە لە گەڕەکی 
تووڕەق لە ساڵی 2020دا 

بەرزترین نرخی تۆمارکردووە 
کە نرخی یەک مەتر دووجای 

بە 314.86 دۆالر بووە، 
لەکاتێکدا لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵ نرخی یەک 
مەتر دووجا خانوو بووەتە 

198.61 دۆالر. نرخی کرێش 
رووی لە دابەزین بووە. 
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بازاڕی خانووبەرە 

پارێزگای هەولێر
بۆ زەوی نیشتەجێبوون
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بازاڕی زەوی نیشتەجێبوون لە سەنتەری پارێزگای هەولێر

لــە ســەنتەری پارێــزگای هەولێــر داتاکانــی 11 گــەڕەک و شــوێنی جیــاواز کۆکراونەتــەوە کــە زەوی نیشــتەجێبوونیان تێدایــە و لــە بــازاڕی خانووبــەرەدا 
مامەڵــەی پێوەدەکرێــت. بەپێــی داتــا کۆکــراوەکان، نرخــی یــەک مەتــر دووجــا زەوی لــە ســاڵی 2019 دا بــە 134 دۆالر، لــە ســاڵی 2020 دا بــە 129 
دۆالر و لــە چارەکــی یەکەمــی ئەمساڵیشــدا بــە 110 دۆالر بــووە. گرانتریــن نرخــی یــەک مەتــر دووجــا زەوی لــە ســاڵی 2019دا بــە 1378 دۆالر لــە 
دریــم ســتی تۆمارکــراوە و هەرزانتریــن نرخیــش لــە گەڕەکــی پیرزیــن لــە ســاڵی 2019 دا تۆمارکــراوە کــە 54.38 دۆالر بــووە. لــە دریــم ســتی لــە 
ــر دووجــا زەوی  ــر دووجــا زەوی بــە 1378 دۆالر بــووە، لــە چارەکــی یەکەمــی ئەمساڵیشــدا نرخــی یــەک مەت ســاڵی 2019 و 2020 نرخــی یــەک مەت

بەڕێــژەی %20.8 بەرزبووەتــەوە و بــە 1666 دۆالرمامەڵــەی پێوەکــراوە.
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خشتەی ژمارە 158 نیشاندەری نرخی  کڕین و فرۆشتنی زەوی  لە دریم ستی ) زۆنی ئەی لە پارێزگای هەولێر(

زۆنی ئەی )رێگای موسڵ – رێگای مەسیف(
تێکڕا نرخی زەوی بۆ یەک مەتر دووجا )کڕین و 

فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا زەوی
رووبەر بە مەتر 

دووجا خانوو مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان
تێکڕای نرخ لە یەک 

ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان کڕین و فرۆشتن زەوی کڕین و فرۆشتن

1,378.27

1,480.00

1,480.00 370,000.00 250 مانگی یەک

چارەکی یەکەم

2019 دریم ستی )شاری خەونەکان(

مانگی دوو

مانگی  سێ

1,285.71

1,285.71 450,000.00 350 مانگی چوار

مانگی پێنجچارەکی دووەم

مانگی شەش

1,470.83

1,666.67 750,000.00 450 مانگی حەوت

مانگی هەشتچارەکی سێیەم

1,275.00 1,020,000.00 800 مانگی نۆ

1,050.00

مانگی دە

مانگی یانزەچارەکی چوارەم

1,050.00 1,050,000.00 1000 مانگی دوانزە

1,376.25

1,480.00

مانگی یەک

چارەکی یەکەم

2020 دریم ستی )شاری خەونەکان(

مانگی دوو

1,480.00 370,000.00 250 مانگی  سێ

1,440.00

1,440.00 360,000.00 250 مانگی چوار

مانگی پێنجچارەکی دووەم

مانگی شەش

1,285.71

مانگی حەوت

مانگی هەشتچارەکی سێیەم

1,285.71 450,000.00 350 مانگی نۆ

1,312.50

مانگی دە

مانگی یانزەچارەکی چوارەم

1,312.50 1,050,000.00 800 مانگی دوانزە

1,665.71

1,571.43 550,000.00 350 مانگی یەک

چارەکی یەکەم 2021 مانگی دوودریم ستی )شاری خەونەکان(

1,760.00 440,000.00 250 مانگی سێ

سەرچاوە: بازاڕی بۆرسەی هەولێر )زەوی(/ ئایاری 2021، ئۆفیسی سەرەکی عەقاراتی رابەر/8ی نیسانی 2021
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خشتەی ژمارە 159 نیشاندەری نرخی  کڕین و فرۆشتنی زەوی لە  لە گەڕەکی حاکماوا و نووسەران  )زۆنی ئەی لە پارێزگای هەولێر(

زۆنی ئەی )رێگای موسڵ – رێگای مەسیف( 
تێکڕا نرخی زەوی بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن(
نرخی یەک مەتر 

دووجا زەوی
رووبەر بە مەتر 

دووجا خانوو مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان
تێکڕای نرخ لە یەک 

ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان 
کڕین و فرۆشتن 

زەوی کڕین و فرۆشتن

533.33

 

مانگی یەک   

چارەکی یەکەم

2019 گەڕەکی حاکماوا + نووسەران

مانگی دوو   

مانگی  سێ   

533.33

مانگی چوار   

533چارەکی دووەم 320,000.00 600 مانگی پێنج

مانگی شەش    

500.00

مانگی حەوت   

500چارەکی سێیەم 150,000.00 300 مانگی هەشت

مانگی نۆ   

533.33

533 320,000.00 600 مانگی دە

مانگی یانزە   چارەکی چوارەم 

مانگی دوانزە   

500.0

 

مانگی یەک   

چارەکی یەکەم

2020 گەڕەکی حاکماوا + نووسەران

مانگی دوو   

مانگی  سێ   

500

500.00 300,000.00 600 مانگی چوار

مانگی پێنج   چارەکی دووەم

مانگی شەش    

533.3

533.33 320,000.00 600 مانگی حەوت

مانگی هەشت   چارەکی سێیەم

مانگی نۆ   

500

500.00 300,000.00 600 مانگی دە

مانگی یانزە   چارەکی چوارەم 

مانگی دوانزە   

 583.3

مانگی یەک   

چارەکی یەکەم 2021 583.33گەڕەکی حاکماوا + نووسەران 350,000.00 600 مانگی دوو

مانگی  سێ   

سەرچاوە: بازاڕی بۆرسەی هەولێر )زەوی(/ ئایاری 2021، ئۆفیسی سەرەکی عەقاراتی رابەر/8ی نیسانی 2021

نرخی زەوی نیشتەجێبوون 
لە گەڕەکی حاکماوا و 
نووسەران لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا بەڕێژەی 
%16.6 بەراورد بە ساڵی 
2020 و بەڕێژەی 9.3% 

بەرزبووەتەوە، نرخی 
یەک مەتر دوووجا زەوی 

لە گەڕەکی حاکماوا و 
نووسەران لە ساڵی 2019 

بە 533.3 دۆالر بووە، لە 
ساڵی 2020 بە 500 دۆالر 

و لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا بە 583.3 دۆالر 

بووە. 
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خشتەی ژمارە 160 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتنی زەوی لە  لە گەڕەکی پیرزین  )زۆنی ئەی لە پارێزگای هەولێر(

زۆنی ئەی )رێگای موسڵ – رێگای مەسیف(
رووبەر بە مەتر دووجا زەوینرخی یەک مەتر دووجاتێکڕا نرخی زەوی بۆ یەک مەتر دووجا )کڕین و فرۆشتن(

ناوی گەڕەک و پرۆژەکانساڵچارەکیمانگەکانخانوو
کڕین و فرۆشتنکڕین و فرۆشتن زەویتێکڕای نرخ بەپێی چارەکەکانتێکڕای نرخ لە یەک ساڵدا

54.38

50.00

مانگی یەک50.005,000.00100

چارەکی 
یەکەم

گەڕەکی پیرزین2019

مانگی دوو

مانگی  سێ

55.00

مانگی چوار
چارەکی 
دووەم مانگی پێنج

مانگی شەش55.0011,000.00200

53.75

مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم مانگی هەشت53.7510,750.00200

مانگی نۆ

56.25

مانگی دە55.005,500.00100
چارەکی 
چوارەم

مانگی یانزە57.5011,500.00200

مانگی دوانزە

58.75

50.00

مانگی یەک50.005,000.00100

چارەکی 
یەکەم

گەڕەکی پیرزین2020

مانگی دوو

مانگی  سێ

57.50

مانگی چوار
چارەکی 
دووەم مانگی پێنج55.005,500.00100

مانگی شەش60.006,000.00100

60.00

مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم مانگی هەشت60.0012,000.00200

مانگی نۆ60.006,000.00100

80.00

مانگی دە70.0014,000.00200
چارەکی 
چوارەم مانگی یانزە

مانگی دوانزە90.009,000.00100

90.00

مانگی یەک
چارەکی 
گەڕەکی پیرزین2021یەکەم مانگی دوو80.008,000.00100

مانگی سێ100.0010,000.00100

سەرچاوە: نووسینگەی باوکی ئاشتی زراری/ نیسان 2021 و نووسینگەی بەحرکە/ نیسان 2021

لە گەڕەکی پیرزین، نرخی 
زەوی لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا بەراورد 
بە چارەکی یەکەمی 

2020 بەڕێژەی 80% 
زیادیکردووە، لەکاتێکدا 
نرخی یەک مەتر دووجا 

زەوی لە ساڵی 2019 بە 
54.38 دۆالر و لە ساڵی 

2020 بە 58.75 دۆالر 
مامەڵەی پێوەکراوە.
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خشتەی ژمارە 161 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتنی زەوی  لە گەڕەکی گەزنە  )زۆنی ئەی لە پارێزگای هەولێر(

زۆنی ئەی )رێگای موسڵ – رێگای مەسیف(
تێکڕا نرخی زەوی بۆ یەک مەتر دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا زەوی رووبەر بە مەتر 

دووجا خانوو مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 
تێکڕای نرخ لە یەک ساڵداپرۆژەکان تێکڕای نرخ بەپێی چارەکەکان کڕین و فرۆشتن زەوی کڕین و فرۆشتن

80.50

81.00

82.00 20,500.00 250 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی گەزنە

80.00 20,000.00 250 مانگی دوو

مانگی  سێ

86.00

88.00 22,000.00 250 مانگی چوار
چارەکی 
84.00دووەم 21,000.00 250 مانگی پێنج

مانگی شەش

80.00

مانگی حەوت
چارەکی 
80.00سێیەم 20,000.00 250 مانگی هەشت

مانگی نۆ

72.00

72.00 18,000.00 250 مانگی دە
چارەکی 
68.00چوارەم 17,000.00 250 مانگی یانزە

76.00 19,000.00 250 مانگی دوانزە

75.00

85.00

84.00 21,000.00 250 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی گەزنە

86.00 21,500.00 250 مانگی دوو

مانگی  سێ

70.00

مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

70.00 17,500.00 250 مانگی شەش

72.00

مانگی حەوت
چارەکی 
72.00سێیەم 18,000.00 250 مانگی هەشت

مانگی نۆ

78.00

76.00 19,000.00 250 مانگی دە
چارەکی 
80.00چوارەم 20,000.00 250 مانگی یانزە

مانگی دوانزە

82.00

88.00 22,000.00 250 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 76.00گەڕەکی گەزنە 19,000.00 250 مانگی دوو

82.00 20,500.00 250 مانگی سێ

سەرچاوە: نووسینگەی باوکی ئاشتی زراری/ نیسان 2021 و نووسینگەی بەحرکە/ نیسان 2021

نرخی زەوی نیشتەجێبوون 
لە گەڕەکی گەزنە لە 

ماوەی چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵ و دوو ساڵی 

رابردوودا تاڕادەیەک جێگیر 
بووە، نرخی یەک مەتر 
دووجا زەوی لە ساڵی 

2019 بە 80.50 دۆالر، لە 
ساڵی 2020 بە 75 دۆالر 

و لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا بە 82 دۆالر 

بووە. 
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خشتەی ژمارە 162 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتنی زەوی  لە گەڕەکی کرک  )زۆنی ئەی لە پارێزگای هەولێر(

زۆنی ئەی )رێگای موسڵ – رێگای مەسیف(
تێکڕا نرخی زەوی بۆ یەک مەتر دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا زەوی رووبەر بە مەتر 

دووجا خانوو مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان
تێکڕای نرخ لە یەک ساڵدا تێکڕای نرخ بەپێی چارەکەکان کڕین و فرۆشتن زەوی کڕین و فرۆشتن

160.83

155.00

155.00 31,000.00 200 مانگی یەک

چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی کرک

مانگی دوو

مانگی  سێ

171.67

173.33 52,000.00 300 مانگی چوار

چارەکی 
26,500.00دووەم 200 مانگی پێنج

170.00 51,000.00 300 مانگی شەش

166.67

166.67 50,000.00 300 مانگی حەوت

چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

166.67 50,000.00 300 مانگی نۆ

150.00

143.33 43,000.00 300 مانگی دە
چارەکی 
150.00چوارەم 30,000.00 200 مانگی یانزە

160.00 32,000.00 200 مانگی دوانزە

146.67

138.33

133.33 40,000.00 300 مانگی یەک

چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی کرک

143.33 43,000.00 300 مانگی دوو

مانگی  سێ

170.00

مانگی چوار

چارەکی 
170.00دووەم 34,000.00 200 مانگی پێنج

مانگی شەش

130.00

106.67 32,000.00 300 مانگی حەوت

چارەکی 
31,000.00سێیەم 250 مانگی هەشت

153.33 46,000.00 300 مانگی نۆ

155.00

156.67 47,000.00 300 مانگی دە

چارەکی 
مانگی یانزەچوارەم

153.33 46,000.00 300 مانگی دوانزە

250.00

250.00 75,000.00 300 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 166.67گەڕەکی کرک 50,000.00 300 مانگی دوو

250.00 75,000.00 300 مانگی سێ

سەرچاوە:  بازاڕی بۆرسەی هەولێر/ نیسان 2021، نووسینگەی باوکی ئاشتی زراری/ نیسان 2021 و نووسینگەی بەحرکە/ نیسان 2021

 نرخی زەوی لە گەڕەکی کرک 
لە چارەکی یەکەمی ئەمساڵدا 

بەراورد بە چارەکی یەکەمی 
2020 بەڕێژەی 61.2% 

بەرزبووەتەوە، لە چارەکی 
یەکەمی 2020 نرخی یەک 
مەتر زەوی بە 155 دۆالر 

بووە، لەکاتێکدا لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵ بە 250 

دۆالر مامەڵەی پێوەکراوە.  
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خشتەی ژمارە 163 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتنی زەوی لە گەڕەکی بەحرکە  )زۆنی ئەی لە پارێزگای هەولێر(

زۆنی ئەی )رێگای موسڵ – رێگای مەسیف( دەرەوەی 120 مەتری
تێکڕا نرخی زەوی بۆ یەک مەتر دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا زەوی رووبەر بە مەتر 

دووجا خانوو مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان
تێکڕای نرخ لە یەک ساڵدا تێکڕای نرخ بەپێی چارەکەکان  کڕین و فرۆشتن زەوی کڕین و فرۆشتن

81.25

82.50

100.00 20,000.00 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕیکی بەحرکە

65.00 13,000.00 200 مانگی دوو

مانگی  سێ   

80.00

80.00 16,000.00 200 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنج   دووەم

مانگی شەش    

87.50

87.50 17,500.00 200 مانگی حەوت
چارەکی 
87.50سێیەم 17,500.00 200 مانگی هەشت

850.00 170,000.00 200 مانگی نۆ

80.00

مانگی دە   

چارەکی 
چوارەم 

80.00 16,000.00 200 مانگی یانزە

80.00 16,000.00 200 مانگی دوانزە

86.88

80.00

80.00 16000 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی بەحرکە

مانگی دوو   

80.00 16000 200 مانگی  سێ

87.50

مانگی چوار   
چارەکی 
مانگی پێنج   دووەم

87.50 17500 200 مانگی شەش 

92.50

87.50 17500 200 مانگی حەوت
چارەکی 
97.50سێیەم 19500 200 مانگی هەشت

92.50 18500 200 مانگی نۆ

86.25

مانگی دە   
چارەکی 
85.00چوارەم  17000 200 مانگی یانزە

87.50 17500 200 مانگی دوانزە

 97.50

97.50 19500 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 93.75گەڕەکی بەحرکە 18750 200 مانگی دوو

100.00 20000 200 مانگی سێ

سەرچاوە:  بازاڕی بۆرسەی هەولێر/ نیسان 2021، نووسینگەی باوکی ئاشتی زراری/ نیسان 2021 و نووسینگەی بەحرکە/ نیسان 2021

 نرخی زەوی نیشتەجێبوون لە 
گەڕەکی بەحرکە لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا بەراورد 
بە چارەکی یەکەمی 2020 
بەرزبووەتەوە، نرخی یەک 

مەتر دووجا زەوی لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا بە 97 

دۆالر و لە چارەکی یەکەمی 
2020 دا بە 80 دۆالر بووە، 

نرخی یەک مەتر دووجا زەوی 
لە گەڕەکی بەحرکە لە ساڵی 
2019 بە 81.25 دۆالر و لە 

ساڵی 2020 بە 86.88 دۆالر 
کڕین و فرۆشتنی پێوەکراوە. 
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خشتەی ژمارە 164 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتنی زەوی  لە گەڕەکی گردجووتیار )زۆنی ئەی لە پارێزگای هەولێر(

زۆنی ئەی ) رێگای موسڵ – رێگای مەسیف( 
تێکڕا نرخی زەوی بۆ یەک مەتر دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا زەوی رووبەر بە مەتر 

دووجا خانوو مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان
تێکڕای نرخ لە یەک ساڵدا تێکڕای نرخ بەپێی چارەکەکان  کڕین و فرۆشتن زەوی کڕین و فرۆشتن

136.80

128.00

128.00 32,000.00 250 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی گردجووتیار

مانگی دوو   

مانگی  سێ   

134.00

136.00 34,000.00 250 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنج   دووەم

132.00 33,000.00 250 مانگی شەش 

139.60

132.00 33,000.00 250 مانگی حەوت
چارەکی 
139.60سێیەم 34,900.00 250 مانگی هەشت

160.00 40,000.00 250 مانگی نۆ

233.33

233.33 70,000.00 300 مانگی دە

چارەکی 
چوارەم 

233.33 70,000.00 300 مانگی یانزە

236.67 71,000.00 300 مانگی دوانزە

131.00

136.00

140.00 35,000.00 250 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی گردجووتیار

132.00 33,000.00 250 مانگی دوو

136.00 34,000.00 250 مانگی  سێ

128.00

مانگی چوار   
چارەکی 
مانگی پێنج   دووەم

128.00 32,000.00 250 مانگی شەش 

132.00

132.00 33,000.00 250 مانگی حەوت
چارەکی 
120.00سێیەم 30,000.00 250 مانگی هەشت

140.00 35,000.00 250 مانگی نۆ

130.00

140.00 35,000.00 250 مانگی دە
چارەکی 
130.00چوارەم  39,000.00 300 مانگی یانزە

126.67 38,000.00 300 مانگی دوانزە

 100.00

100.00 10,000.00 100 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 128.00گەڕەکی گردجووتیار 32,000.00 250 مانگی دوو

96.00 48,000.00 500 مانگی سێ

سەرچاوە:  بازاڕی بۆرسەی هەولێر/ نیسان 2021، نووسینگەی باوکی ئاشتی زراری/ نیسان 2021 و نووسینگەی بەحرکە/ نیسان 2021

نرخی زەوی لە گەڕەکی 
گردجووتیار روو لە دابەزین 

بووە، نرخی یەک مەتر دووجا 
زەوی نیشتەجێبوون لە 

چارەکی یەکەمی ئەمساڵ 
بە 100 دۆالر، لە ساڵی 

2020 بە 131 دۆالر و لە 
ساڵی 2021دا بە 136.8 

دۆالر بووە. ئەگەر چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵ بەراورد 
بکەین بە چارەکی یەکەمی 

ساڵی 2019، ئەوا بەهەمان 
شێوە روو لە دابەزین بووە، 
لە چارەکی یەکەمی 2020 
بە 136 دۆالر و لە چارەکی 

یەکەمی 2021دا بە 100 
دۆالر بووە. 
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خشتەی ژمارە 165 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتنی زەوی لە گەڕەکی برایەتی )زۆنی بی لە پارێزگای هەولێر(

زۆنی بی )رێگای کۆیە – رێگای مەسیف( 
تێکڕا نرخی زەوی بۆ یەک مەتر دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا زەوی رووبەر بە مەتر 

دووجا خانوو مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان
تێکڕای نرخ لە یەک ساڵدا تێکڕای نرخ بەپێی چارەکەکان  کڕین و فرۆشتن زەوی کڕین و فرۆشتن

541.67

550.00

مانگی یەک   
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی برایەتی

مانگی دوو   

550 165,000.00 300 مانگی  سێ

533.33

533 160,000.00 300 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنج   دووەم

مانگی شەش    

500.00

500 150,000.00 300 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشت   سێیەم

مانگی نۆ   

560.00

مانگی دە   

چارەکی 
چوارەم 

560 168,000.00 300 مانگی یانزە

مانگی دوانزە   

590.0

571.7

566.67 170,000.00 300 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی برایەتی

مانگی دوو   

576.67 173,000.00 300 مانگی  سێ

630

مانگی چوار   
چارەکی 
630.00دووەم 189,000.00 300 مانگی پێنج

مانگی شەش    

566.7

566.67 170,000.00 300 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشت   سێیەم

مانگی نۆ   

608.33

مانگی دە   
چارەکی 
600.00چوارەم  180,000.00 300 مانگی یانزە

616.67 185,000.00 300 مانگی دوانزە

 658.3

666.67 200,000.00 300 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 20201 650.00گەڕەکی برایەتی 195,000.00 300 مانگی دوو

مانگی  سێ   

سەرچاوە:  بازاڕی بۆرسەی هەولێر/ نیسان 2021

 نرخی زەوی لە گەڕەکی 
برایەتی لە بەرزبوونەوەدا 

بووە لە ماوەی دوو 
ساڵی رابردوودا، نرخی 

یەک مەتر دووجا زەوی 
لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا بە 658.3 دۆالر 
بووە، لەکاتێکدا لە ساڵی 
2019 بە 590 دۆالر و لە 

ساڵی 2020 بە 590 دۆالر 
مامەڵەی پێوەکراوە.
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خشتەی ژمارە 166 نیشاندەری نرخی  کڕین و فرۆشتنی زەوی لە گەڕەکی هەولێری نوێ  )زۆنی بی لە پارێزگای هەولێر(

زۆنی بی  )رێگای کۆیە – رێگای مەسیف( 
تێکڕا نرخی زەوی بۆ یەک مەتر دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا زەوی رووبەر بە مەتر 

دووجا خانوو مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان
تێکڕای نرخ لە یەک ساڵدا تێکڕای نرخ بەپێی چارەکەکان  کڕین و فرۆشتن زەوی کڕین و فرۆشتن

360.00

360.00

مانگی یەک   
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی هەولێری نوێ )1+2+3(

مانگی دوو   

360 90,000.00 250 مانگی  سێ

 

مانگی چوار   
چارەکی 
مانگی پێنج   دووەم

مانگی شەش    

466.67

مانگی حەوت   
چارەکی 
467سێیەم 140,000.00 300 مانگی هەشت

مانگی نۆ   

360.00

مانگی دە   

چارەکی 
چوارەم 

360 90,000.00 250 مانگی یانزە

مانگی دوانزە   

491.7

483.3

مانگی یەک   
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی هەولێری نوێ )1+2+3(

483.33 145,000.00 300 مانگی دوو

مانگی  سێ   

 

مانگی چوار   
چارەکی 
مانگی پێنج   دووەم

مانگی شەش    

 

مانگی حەوت   
چارەکی 
مانگی هەشت   سێیەم

مانگی نۆ   

500

500.00 150,000.00 300 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزە   چوارەم 

400.00 100,000.00 250 مانگی دوانزە

 486.7

440.00 110,000.00 250 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 مانگی دوو   گەڕەکی هەولێری نوێ )1+2+3(

533.33 160,000.00 300 مانگی  سێ

سەرچاوە: عەقاراتی مەنار/ نیسان 2021 و بازاڕی بۆرسەی هەولێر/ نیسان 2021

نرخی زەوی لە گەڕەکی 
هەولێری نوێ تاڕادەیەک 
جێگیر بووە، لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا نرخی 
یەک مەتر دووجای بە 

486.7 دۆالر بووە، 
لەکاتێکدا لە چارەکی 

یەکەمی 2020 بە 483.3 
دۆالر بووە، بەڵام بەراورد 

بە چارەکی یەکەمی 
2019 بەڕێژەی 35% 

بەرزبووەتەوە. 
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خشتەی ژمارە 167 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتنی زەوی  لە گەڕەکی سێبەردان  )زۆنی بی لە پارێزگای هەولێر(

زۆنی بی )رێگای کۆیە – رێگای مەسیف( 
تێکڕا نرخی زەوی بۆ یەک مەتر دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا زەوی  رووبەر بە مەتر 

دووجا خانوو مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان
تێکڕای نرخ لە یەک ساڵدا تێکڕای نرخ بەپێی چارەکەکان  کڕین و فرۆشتن زەوی کڕین و فرۆشتن

100.00

80.00

مانگی یەک   
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی سێبەردان

80 20,000.00 250 مانگی دوو

مانگی  سێ   

 

مانگی چوار   
چارەکی 
مانگی پێنج   دووەم

مانگی شەش    

100.00

100 25,000.00 250 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشت   سێیەم

مانگی نۆ   

100.00

مانگی دە   

چارەکی 
چوارەم 

100 25,000.00 250 مانگی یانزە

مانگی دوانزە   

100.0

100

مانگی یەک   
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی سێبەردان

100.00 25,000.00 250 مانگی دوو

مانگی  سێ   

 

مانگی چوار   
چارەکی 
مانگی پێنج   دووەم

مانگی شەش    

96.00

مانگی حەوت   
چارەکی 
مانگی هەشت   سێیەم

96.00 24,000.00 250 مانگی نۆ

104.00

مانگی دە   
چارەکی 
مانگی یانزە   چوارەم 

104.00 26,000.00 250 مانگی دوانزە

 104.0

مانگی یەک   
چارەکی 
یەکەم 2021 104.00گەڕەکی سێبەردان 26,000.00 250 مانگی دوو

مانگی  سێ   

سەرچاوە:  نووسینگەی عەقاراتی بۆچوون/ نیسان 2021 و بازاڕی بۆرسەی هەولێر/ نیسان 2021

 نرخی زەوی لە 
گەڕەکی سێبەردان  

تاڕادەیەک جێگیرە 
و نرخی یەک مەتر 
دووجای بە 100 
دۆالر مامەڵەی 

پێوەدەکرێت.
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خشتەی ژمارە 168 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتنی زەوی  لە گەڕەکی 8ی حەسارۆک )زۆنی سی لە پارێزگای هەولێر(

زۆنی سی )رێگای کەرکووک – رێگای کۆیە(
تێکڕا نرخی زەوی بۆ یەک مەتر دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا زەوی  رووبەر بە مەتر 

دووجا خانوو مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان
تێکڕای نرخ لە یەک ساڵدا تێکڕای نرخ بەپێی چارەکەکان کڕین و فرۆشتن زەوی کڕین و فرۆشتن

82.78

82.22

82.22 37,000.00 450 مانگی یەک

چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی 8ی حەسارۆک

مانگی دوو

مانگی  سێ

83.33

83.33 37,500.00 450 مانگی چوار

چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج

مانگی شەش

83.33

83.33 37,500.00 450 مانگی حەوت

چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت

مانگی نۆ

82.22

مانگی دە

چارەکی 
چوارەم

82.22 37,000.00 450 مانگی یانزە

مانگی دوانزە

77.78

82.22

82.22 37,000.00 450 مانگی یەک

چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی 8ی حەسارۆک

مانگی دوو

مانگی  سێ

88.89

مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

88.89 40,000.00 450 مانگی شەش

71.11

مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

71.11 32,000.00 450 مانگی نۆ

73.33

مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزەچوارەم

73.33 33,000.00 450 مانگی دوانزە

94.44

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 93.33گەڕەکی 8ی حەسارۆک 42,000.00 450 مانگی دوو

95.56 43,000.00 450 مانگی سێ

سەرچاوە: ئۆفیسی سەرەکی عەقاراتی رابەر/8ی نیسان 2021 و بازاڕی بۆرسەی هەولێر/ نیسان 2021

نرخی زەوییەکانی 
گەڕەکی 8ی حەسارۆک 

لە ماوەی ساڵانی 
رابردوودا بەرزبوونەوە 

و نزمبوونەوەی بەخۆوە 
بینیوە، لە ماوەی چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا بەراورد 
بە دوو ساڵی رابردوو روو 

لە بەرزبوونەوە بووە، 
نرخی یەک مەتر زەوی لە 

چارەکی یەکەمی ئەمساڵدا 
بە 94.44 دۆالر بووە، لە 

چارەکی یەکەمی 2020 بە 
82.22 دۆالر بووە. 
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بازاڕی خانووبەرە 

پارێزگای سلێمانی
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3.2 بازاڕی خانووبەرە لە ناوەندی پارێزگای سلێمانی
لەســەر ئاســتی پارێــزگای ســلێمانی، بەپێــی دواییــن ئامارەکانــی دەســتەی گشــتیی وەبەرهێنــان، کــۆی گشــتیی پرۆژەکانــی نیشــتەجێبوون 
ــە  ــان ل ــەرمایەی وەبەرهێن ــلێمانییەوە، س ــزگای س ــەنتەری پارێ ــە س ــان کەوتوونەت ــە 47 پرۆژەی ــە، ک ــلێمانی 66 پرۆژەی ــزگای س ــە پارێ ل
پرۆژەکانــی نیشــتەجێبووندا 3 ملیــار و 464 ملیــۆن و 436 هــەزار دۆالرە. کــۆی گشــتیی یەکەکانــی نیشــتەجێبوون لەســەر ئاســتی پارێزگای 
ســلێمانی 53 هــەزار و 379 یەکــەی نیشــتەجێبوونە کــە 30 هــەزار و 262 یەکەیــان خانــووە، 20 هــەزار و 941 یەکەیــان شــوقە و 2176 

یەکەیــان ڤیالیــە. 

بــازاڕی خانووبــەرە لەســەر ئاســتی ســەنتەری پارێــزگای ســلێمانی بازاڕێکــی زۆر چــاالک نییــە، یەکێــک لــە هــۆکارە ســەرەکییەکان 
دەگەڕێتــەوە بــۆ مامەڵــەی وەبەرهێنەرانــی بــواری خانووبــەرە کــە بۆخۆیــان کڕیــن و فرۆشــتن دەکــەن، هەروەهــا نەبوونــی کۆمپانیــای 
ــی نیشــتەجێبوون لەســەر  ــی 105 ناوچــە و گــەڕەک و پرۆژەکان ــا کۆکراوەکان ــی دات ــەرە تاوەکــو ســەرەتای ئەمســاڵ. بەپێ ــواری خانووب ب
ئاســتی پارێــزگای ســلێمانی کــە گۆڕانکارییەکانــی نرخــی کڕیــن و فرۆشــتن و بەکرێــدان لــە 66 گــەڕەک و 39 پــرۆژە وەرگیــراوە، لــە ســاڵی 
2019دا نرخــی یــەک مەتــر دووجــا خانــوو بــە 550 دۆالر و بــۆ کرێــش بــە 1.39 دۆالر بــووە. لــە ســاڵی 2020دا نرخــی یــەک مەتــر دووجــا 
خانــوو بووەتــە 563.33 دۆالر و نرخــی کرێــش بووەتــە 1.39 دۆالر بــۆ هــەر مەتــر دووجایــەک. لــە چارەکــی یەکەمــی ئەمساڵیشــدا نرخــی 
یــەک مەتــر دووجــا خانــوو بەرزبووەتــەوە، بەشــێوەیەک ئەگــەر بــەراوردی بکەیــن بــە ســاڵی 2019 و 2020 ، ئــەوا بەڕێــژەی %5 و بەڕێــژەی 

%2.4 زیادیکــردووە و بەهــای یــەک مەتــر دووجــا بــە 577.08 دۆالر و بــۆ کرێــش بــە 1.28 دۆالر بــووە. 

لەســەر ئاســتی پرۆژەکانــی نیشــتەجێبوون و شــوقە بەتایبــەت، لــە ســاڵی 2019دا نرخــی یــەک مەتــر دووجــا شــوقە بــە 600 دۆالر کڕیــن و 
فرۆشــتنی پێوەکــراوە و بــۆ کرێــش بــە 1.98 دۆالر بــووە، بــەڵام لــە ســاڵی 2020 دا نرخــی یــەک مەتــر دووجــا شــوقە دابەزیــوە بــۆ 583.02 
دۆالر و بــۆ کرێــش بــووە بــە 2 دۆالر. لــە چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵدا یــەک مەتــر دووجــا شــوقە بــە 623.55 دۆالر کڕیــن و فرۆشــتنی 
پێوەکــراوە، واتــە بەڕێــژەی %7 لەچــاو ســاڵی 2020 زیادیکــردووە و نرخــی کرێــش وەک خــۆی ماوەتــەوە و هــەر مەتــر دووجایــەک بــە 2 

دۆالر بەکرێــدراوە. 

بــازاڕی کڕیــن و فرۆشــتنی زەوی نیشــتەجێبوون لەســەر ئاســتی پارێــزگای ســلێمانی چــاالک نییــە، بــەڵام لــە زۆربــەی گەڕەکــە کۆنەکانــی 
ســلێمانی، خانــووەکان بــە نرخــی زەوییەکانیــان دەکڕدرێــن و تێکدەدرێــن. لــە ســاڵی 2019دا نرخــی یــەک مەتــر دووجــا زەوی بــە 398.75 

دۆالر و ســاڵی 2020 بــە 382.50 دۆالر و لــە چارەکــی یەکەمــی ئەمساڵیشــدا بــە 405 دۆالر بــووە.

 نــاوی گــەڕەک و پــرۆژەکان لــە خشــتەی ژمــارە 200دا لــە خــوارەوە هاتــووە بەپێــی زۆنــەکان و دابەشــکاری بەســەر نــاوەوە و دەرەوەی 
بازنــەی مەلیــک مەحمــوود )60 مەتــری(. 
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خشتەی ژمارە 169 نیشاندەری ناوی گەڕەک و پرۆژەکانی نیشتەجێبوون بەپێی زۆنەکان لەسەر ئاستی پارێزگای سلێمانی. 

گۆڕانکارییەکانی نرخی خانووبەرە لە سەنتەری پارێزگای سلێمانی
زۆنی ئەی ) رۆژهەڵات -  ئەزمەر(زۆنی بی ) رۆژهەڵات - قیبلە(زۆنی سی ) رۆژئاوا -  قیبلە(زۆنی دی ) رۆژئاوا -  ئەزمەر(

دەرەوەی بازنەی 60 ناو بازنەی 60 مەتریدەرەوەی بازنەی 60 مەتری
دەرەوەی بازنەی 60 ناو بازنەی 60 مەتریمەتری

دەرەوەی بازنەی 60 ناو بازنەی 60 مەتریمەتری
ناو بازنەی 60 مەتریمەتری

گەڕەكی توی مەلیكگەڕەکی ئیسکانگەڕەكی خەباتگەڕەكی شێخ محێدینگەڕەکی عەلی ناجیگەڕەكی وڵوبەگەڕەكی زەرگەتەی تازەگەڕەكی هەواری شار

گەڕەكی  هەوارە بەرزەگەڕەکی هاوکاریگەڕەكی سەرشەقامگەڕەکی شارەوانیگەڕەکی سەربەرزیگەڕەكی شێخ عەباسگەڕەكی زەرگەتەی كۆنگەڕەكی كانی كوردە

گەڕەكی ئازادیگەڕەکی شێخان گەڕەكی سەركارێزگەڕەكی كازیوەی 2+1گەڕەکی شۆڕشگەڕەكی  قاالوەگەڕەكی ١٠٤ی ئاشتیگِەەكی كانی سپیكە

گەڕەكی ئیبراهیم گەڕەکی مەڵکەندیگەڕەكی قڕگەگەڕەکی حەوت براگەڕەکی ئابڵاخگەڕەكی بەرانانگەڕەكی سەروەری
گەڕەكی گۆیژەئەحمەد

گەڕەكی سلیمانی تازەگەڕەكی بەهەشتی شارگەڕەکی جوولەکانگەڕەكی رۆژهەڵاتگەڕەکی چوارچراگەڕەکی هوانەگەڕەكی باخانگەڕەكی فەرمانبەران

گەڕەکی دەباشانگەڕەكی ئەزمەرگەڕەكی چوارباخگەڕەكی شێخ وەیساواگەڕەکی شێخ محێدینگەڕەکی کانی گۆمەگەڕەكی بەختیاری كۆنگەڕەكی شەهیدانی سەرچنار

گەڕەکی مامۆستایانگەڕەكی مەجید بەگگەڕەکی مامەیارەگەڕەكی حاجیاواگەڕەکی شارەوانیگەڕەکی کەنە سوورەگەڕەكی کارێزە وشکگەرەكی قولە ڕەیسی

گەڕەکی ئیبراهیم  گەڕەکی رزگاریگەڕەكی بەردەكەڕگەڕەكی بەختیاری تازەگەڕەكی خێوەتە
گەڕەکی شەهیدانپاشا

گەڕەكی سەماواتگەڕەكی مەالداود

گەڕەكی زڕگوێزگەڕەکی کوردسات

پرۆژەی ڤیالکانی گاردن پرۆژەی هێرۆن ستیپرۆژەی چوارچراپرۆژەی پاشا ستی
ستی

پرۆژەی شوقەکانی پرۆژەی قەیوان ستی
زێڕێنۆک

پرۆژەی بەرزاییەکانی 
هیرۆن

پرۆژەی گوندی ئەڵمانی 
یەک

پرۆژەی گۆیژە ستی پرۆژەی کورد ستیپرۆژەی جاف تاوەر
1+2+3

پرۆژەی بەرزاییەکانی 
سلێمانی

ثرۆژەی چوارچرا )2+1 پرۆژەی پاک ستی
شوقە(

پرۆژەی بەرزاییەکانی 
پرۆژەی ستی تاوەرقەیوان

پرۆژەی شوقەکانی پرۆژەی دیالن ستی 2+1پرۆژەی سائیب ستیپرۆژەی کۆمەڵگەی زانکۆ
گوندی ئەڵمانی سێ

پرۆژەی شاری پرۆژەی چاوی سلێمانی
رۆشنبێران

پرۆژەی شاری 
مامۆستایان

پرۆژەی شوقەکانی شاری 
دایک



230

پرۆژەی شاری پرۆژەی شاری سپیپرۆژەی ئیمپایەر تاوەر
پرۆژەی گاردن ستیئابووریناسان

پرۆژەی ئاسۆی گەشپرۆژەی شاری پزیشکانپرۆژەی دریم الند

پرۆژەی کۆمپانیای پرۆژەی دییە ستیپرۆژەی سایە ستی
نەوزاد

پرۆژەی دەروازە ستی 
پرۆژەی سایە ستی1+2

پرۆژەی گرین ستیپرۆژەی نەورۆز ستی

پرۆژەی دانیا ستی

سەرچاوە: ماڵپەڕی پارێزگای سلێمانی
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3.2.1  بازاڕی خانووبەرە زۆنی ئەی )رۆژهەڵات – ئەزمەڕ( 
زۆنــی ئــەی کــە دەکاتــە رۆژهــەڵات – ئەزمــەڕ، لــە ســاڵی 2019دا نرخــی یــەک مەتــر دووجــا خانــوو بــە 694.79 دۆالر و نرخــی کرێــش بــە 
1.87 دۆالر بــووە، لــە ســاڵی 2020دا بەرزبووەتــەوە بــۆ 700 دۆالر بــۆ هــەر مەتــر دووجایــەک، بــەڵام نرخــی یــەک مەتــر دووجــا خانــوو 
بــۆ کــرێ دابەزیــوە بــۆ 1.67 دۆالر. بەپێچەوانــەی زۆنەکانــی دیکــەوە، لــە چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵدا نرخــی یــەک مەتــر دووجــا خانــوو 

دابەزیــوە بــۆ 647.92 دۆالر. بەهەمــان شــێوەش بــۆ کــرێ بــۆ 1.62 دۆالر دابەزیــوە. 

لــە ســەنتەری پارێــزگای ســلێمانی نرخــی یــەک مەتــر دووجــا شــوقە لــە ســاڵی 2019دا بــە 800 دۆالر و ســاڵی 2020 بــە 766.67 دۆالر و 
لــە چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵدا بــە 784.78 دۆالر بــووە. بــازاڕی شــوقە لــە چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵدا بەڕێــژەی %16.5 بەرزبووەتەوە 

و یــەک مەتــر دووجــا شــوقە بــە 2.33 دۆالر بەکرێــدراوە، لەکاتێکــدا لــە 2019 و 2020دا بــە 2 دۆالر بەکرێــدراوە. 

لــەم زۆنــەدا نرخــی کڕیــن و فرۆشــتنی زەوی بەرزبووەتــەوە و لــە ســاڵی 2019 نرخــی یــەک مەتــر دووجــا زەوی بــە 545 دۆالر و ســاڵی 
ــووە.  ــە 600 دۆالر ب ــە 587 دۆالر و چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵیش ب 2020 ب

ــەک  ــی ی ــاڵی 2019دا نرخ ــە س ــوود، ل ــک مەحم ــەی مەلی ــاوەوە و دەرەوەی بازن ــەدا لەن ــەم زۆن ــوو ل ــی خان ــە نرخ ــە ل ــی دیک جیاوازییەک
مەتــر دووجــا خانــوو بەڕێــژەی %30 جیــاوازی هەبــووە. لەنــاو بازنــەی مەلیــک مەحمــوود بــە 820 دۆالر و لــە دەرەوەی بازنــەی مەلیــک 
ــر دووجــا خانــوو  ــۆ %22، نرخــی یــەک مەت ــەڵام لــە ســاڵی 2020دا جیاوازییەکــە کەمبووەتــەوە ب ــە 631.25 دۆالر بــووە. ب مەحمــوود ب
لەنــاو بازنــەی 60 مەتــری بــە 800 دۆالر و لــە دەرەوەی بازنــەی 60 مەتــری بــە 652.30 دۆالر بــووە. بــۆ کرێــش نرخــی یــەک مەتــر دووجــا 
خانــوو لەنــاو بازنــەی 60 مەتــری، لــە دەرەوەی بازنــەی 60 مەتــری گرانتــرە، لــە ســاڵی 2020 دا یــەک مەتــر دووجــا خانــوو بــە 2.01 دۆالر 

بەکرێــدراوە، لەکاتێکــدا لــە دەرەوەی بازنــەی 60 مەتــری بــە 1.45 دۆالر بەکرێــدراوە. 

لــە چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵدا نرخــی یــەک مەتــر دووجــا خانــوو لــە دەرەوەی بازنــەی 60 مەتــری دابەزیــوە بــۆ 620 دۆالر، لەکاتێکــدا 
لــە 2020 بــە 652.30 دۆالر و ســاڵی 2019 بــە 631 دۆالر مامەڵــەی پێوەکــراوە. لــەم زۆنــەدا و لەســەر ئاســتی پرۆژەکانیــش نرخــی یــەک 
مەتــر دووجــا شــوقە لــە ســاڵی 2019 بــە 800 دۆالر، ســاڵی 2020 بــە 766.67 دۆالر و چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵیش بــە 784.78 دۆالر 
بــووە. لــەم زۆنەشــدا یــەک مەتــر دووجــا شــوقە بــۆ کــرێ لــە چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵدا بــە 2.33 دۆالر بەکرێــدراوە، لەکاتێکــدا لــە 

ســاڵی 2019 و 2020دا بــە 2 دۆالر بەکرێــدراوە. 
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خشتەی ژمارە 170 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە  گەڕەکی تووی مەلیک  لە زۆنی ئەی )رۆژهەڵاتی ئەزمەڕ، ناو بازنەی 60 مەتری(

زۆنی ئەی  )رۆژهەڵات - ئەزمەڕ( ناو بازنەی 60 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ 

یەک مەتر دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا )کڕین و 

فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو
رووبەر بە مەتر 

دووجا خانوو مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 
تێکڕای نرخ لە پرۆژەکان

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان کرێ خانوو کڕین و فرۆشتن 
خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

2.22

2.22

1,193.33

1,203.33

2.22

2.22 1,206.67 333.33 181,000.00 150 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی تووی 
مەلیک

مانگی دوو

1,200.00 333.00 180,000.00 150 مانگی  سێ

2.22
1,183.33

2.22

مانگی چوار
چارەکی 
1,183.33دووەم 333.00 177,500.00 150 مانگی پێنج

مانگی شەش

2.22
1,150.00

2.22

2.22 1,166.67 333.00 175,000.00 150 مانگی 
حەوت

چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

1,133.33 333.00 170,000.00 150 مانگی نۆ

2.22

1,206.67

2.22

2.22

مانگی دە

چارەکی 
چوارەم

1,213.33 333.00 182,000.00 150 مانگی یانزە

1,200.00 333.00 180,000.00 150 مانگی دوانزە

2.22

2.22

1,166.67

1,166.67

2.22 1,166.67 333.00 175,000.00 150 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی تووی 
مەلیک

مانگی دوو

مانگی  سێ

2.22
1,133.33

2.22

مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

1,133.33 333.00 170,000.00 150 مانگی شەش

1,200.00

مانگی 
حەوت

چارەکی 
1,200.00سێیەم 180,000.00 150 مانگی هەشت

مانگی نۆ

2.22 1,166.67

2.22 1,166.67 333.00 175,000.00 150 مانگی دە
چارەکی 
چوارەم

مانگی یانزە

مانگی دوانزە

1.84 1,200.00

1.84 1,200.00 275.86 180,000.00 150 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 گەڕەکی تووی 

مەلیک
مانگی دوو

مانگی سێ

سەرچاوە: کۆمپانیای عەقاراتی نویڵ /16-13ی نیسان 2021

 لە گەڕەکی تووی 
مەلیک، لە ساڵی 2020 

دا نرخی یەک مەتر 
دووجا خانوو دابەزیوە 
و بە 1166.67 دۆالر 
مامەڵەی پێوەکراوە، 

بەڵام لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا بەرزبووەتەوە 

بۆ 1200 دۆالر، لەکاتێکدا 
لە چارەکی یەکەمی 2020 

دا بە 1166 دۆالر بووە. 
لە ساڵی 2019 و 2020 

نرخی یەک مەتر دووجا 
خانوو بۆ کرێ لە گەڕەکی 
تووی مەلیک جێگیر بووە 

و بە 2.22 دۆالر بووە، 
بەڵام لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا دابەزیوە بۆ 
1.84 دۆالر. 



233

خشتەی ژمارە 171 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە  گەڕەکی هەوارە بەرزە  لە زۆنی ئەی )رۆژهەڵاتی ئەزمەڕ، ناو بازنەی 60 مەتری(

زۆنی ئەی  )رۆژهەڵات - ئەزمەڕ ( ناو بازنەی 60 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پرۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان کرێ خانوو کڕین و فرۆشتن 

خانوو کرێ کڕین و 
فرۆشتن

1.39

1.39

870.00

866.67

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی هەوارە 
بەرزە

مانگی دوو

1.39 866.67 208.33 130,000.00 150 مانگی  سێ

1.39 850.00

1.39 866.67 208.00 130,000.00 150 مانگی چوار

چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج

833.33 125,000.00 150 مانگی شەش

0.69 883.33

1.39 866.67 208.00 130,000.00 150 مانگی حەوت

چارەکی 
سێیەم

0.00 900.00 135,000.00 150 مانگی هەشت

مانگی نۆ

1.39 873.33

مانگی دە
چارەکی 
1.39چوارەم 880.00 208.00 132,000.00 150 مانگی یانزە

866.67 130,000.00 150 مانگی دوانزە

1.39

1.39

806.67

800.00

1.39 800.00 208.00 120,000.00 150 مانگی یەک

چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی هەوارە 
بەرزە

مانگی دوو

مانگی  سێ

1.39 816.67

مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

1.39 816.67 208.00 122,500.00 150 مانگی شەش

1.39 800.00

800.00 120,000.00 150 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

1.39 800.00 208.00 120,000.00 150 مانگی نۆ

0.69 813.33

1.39 806.67 208.00 121,000.00 150 مانگی دە

چارەکی 
چوارەم

0.00 820.00 123,000.00 150 مانگی یانزە

مانگی دوانزە

1.38 816.67

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 گەڕەکی هەوارە 

1.38بەرزە 833.33 206.90 125,000.00 150 مانگی دوو

1.37 800.00 206.00 120,000.00 150 مانگی سێ

سەرچاوە: کۆمپانیای عەقاراتی نویڵ /16-13ی نیسان 2021

نرخی خانووبەرە لە 
گەڕەکی هەوارە بەرزە لە 
چارەکی یەکەمی ئەمساڵ 
و ساڵی رابردوودا بەراورد 
بە ساڵی 2019 دابەزیوە، 

نرخی یەک مەتر دووجا 
زەوی لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا بە 816.67 
دۆالر بووە، لەکاتێکدا لە 
چارەکی یەکەمی 2019 
بە 866.67 دۆالر بووە. 
گەڕەکی هەوارە بەرزە 

لەڕووی کرێ، نرخی یەک 
مەتر دووجا خانووی بۆ 

کرێ جێگیر بووە و بە 
1.38 دۆالر بووە. 
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خشتەی ژمارە 172 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە  گەڕەکی ئازادی  لە زۆنی ئەی )رۆژهەڵاتی ئەزمەڕ، ناو بازنەی 60 مەتری(

زۆنی ئەی )رۆژهەڵات - ئەزمەڕ( ناو بازنەی 60 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پرۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان کرێ خانوو کڕین و فرۆشتن 

خانوو کرێ کڕین و 
فرۆشتن

1.39

1.39

566.67

600.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی ئازادی

1.39 600.00 208.33 90,000.00 150 مانگی دوو

1.39 600.00 208.00 90,000.00 150 مانگی  سێ

1.39 540.00

مانگی چوار
چارەکی 
1.39دووەم 560.00 208.00 84,000.00 150 مانگی پێنج

1.39 520.00 208.00 78,000.00 150 مانگی شەش

1.39 525.00

1.39 516.67 208.00 77,500.00 150 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

1.39 533.33 208.00 80,000.00 150 مانگی نۆ

1.39 593.33

1.39 586.67 208.00 88,000.00 150 مانگی دە
چارەکی 
چوارەم

1.39 600.00 208.00 90,000.00 150 مانگی یانزە

مانگی دوانزە

1.53

1.53

588.33

600.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی ئازادی

1.53 600.00 229.17 90,000.00 150 مانگی دوو

مانگی  سێ

1.53 570.00

مانگی چوار
چارەکی 
1.53دووەم 573.33 230.00 86,000.00 150 مانگی پێنج

1.53 566.67 230.00 85,000.00 150 مانگی شەش

1.53 600.00

مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

1.53 600.00 230.00 90,000.00 150 مانگی نۆ

1.53 576.67

مانگی دە
چارەکی 
1.53چوارەم 586.67 230.00 88,000.00 150 مانگی یانزە

1.53 566.67 230.00 85,000.00 150 مانگی دوانزە

1.26 593.33

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 1.26گەڕەکی ئازادی 586.67 189.66 88,000.00 150 مانگی دوو

1.26 600.00 189.00 90,000.00 150 مانگی سێ

سەرچاوە: کۆمپانیای عەقاراتی نویڵ /16-13ی نیسان 2021

نرخی یەک مەتر دووجا 
خانوو لە گەڕەکی 

ئازادی لە زۆنی ئەی لە 
پارێزگای سلێمانی روو 
لە بەرزبوونەوە بووە، 

نرخی یەک مەتر دووجا لە 
ساڵی 2019 بە 566.67 

دۆالر بووە، لە ساڵی 
2020 دا بە 588.33 

دۆالر و لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵیش بە 

593.33 دۆالر مامەڵەی 
پێوەکراوە، لەڕووی کرێ، 

نرخی یەک مەتر دووجا 
خانوو بۆ کرێ لە ساڵی 

2019 دا بە 1.39 دۆالر 
و ساڵی 2020 بە 1.26 

دۆالر بووە. 
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خشتەی ژمارە 173 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە  گەڕەکی گۆیژە  لە زۆنی ئەی )رۆژهەڵاتی ئەزمەڕ، ناو بازنەی 60 مەتری(

زۆنی ئەی )رۆژهەڵات - ئەزمەڕ( ناو بازنەی 60 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پرۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان کرێ خانوو کڕین و 

فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و فرۆشتن

2.67

2.67

559.17

546.67

2.67 560.00 400.00 84,000.00 150 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی گۆیژە

2.67 533.33 400.00 80,000.00 150 مانگی دوو

مانگی  سێ

2.67 560.00

2.67 566.67 400.00 85,000.00 150 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

2.67 553.33 400.00 83,000.00 150 مانگی شەش

2.67 558.33

مانگی حەوت
چارەکی 
2.67سێیەم 566.67 400.00 85,000.00 150 مانگی هەشت

2.67 550.00 400.00 82,500.00 150 مانگی نۆ

2.67 600.00

مانگی دە
چارەکی 
2.67چوارەم 600.00 400.00 90,000.00 150 مانگی یانزە

مانگی دوانزە

2.33

2.33

558.33

566.67

2.33 566.67 350.00 85,000.00 150 مانگی یەک

چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی گۆیژە

مانگی دوو

2.33 350.00 150 مانگی  سێ

2.33 533.33

مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

2.33 533.33 350.00 80,000.00 150 مانگی شەش

2.33 566.67

مانگی حەوت
چارەکی 
150سێیەم مانگی هەشت

2.33 566.67 350.00 85,000.00 150 مانگی نۆ

2.33 550.00

مانگی دە
چارەکی 
2.33چوارەم 550.00 350.00 82,500.00 150 مانگی یانزە

مانگی دوانزە

2.33 558.33

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 2.33گەڕەکی گۆیژە 556.67 350.00 83,500.00 150 مانگی دوو

2.33 560.00 350.00 84,000.00 150 مانگی سێ

سەرچاوە: کۆمپانیای عەقاراتی نویڵ /16-13ی نیسان 2021

لە گەڕەکی گۆیژە، نرخی 
خانووبەرە لە ماوەی دوو 
ساڵی رابردوو و چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا جێگیر 
بووە و یەک مەتر دووجا 

خانوو بە 558 دۆالر 
مامەڵەی پێوەکراوە، 
بەڵام نرخی یەک مەتر 

دووجا خانوو بۆ کرێ لە 
چارەکی یەکەمی ئەمساڵ 

و ساڵی 2020 بەراورد 
بە ساڵی 2019 دابەزیوە. 

نرخی کرێ لە گەڕەکی 
گۆیژە لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵ و ساڵی 2020 
جێگیر بووە و بە 2.33 

دۆالر بووە. 
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خشتەی ژمارە 174 نیشاندەری نرخی  کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە  گەڕەکی سلێمانیی تازە  لە زۆنی ئەی )رۆژهەڵاتی ئەزمەڕ، ناو بازنەی 60 مەتری(

زۆنی ئەی )رۆژهەڵات - ئەزمەڕ( ناو بازنەی 60 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پرۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان کرێ خانوو کڕین و فرۆشتن 

خانوو کرێ کڕین و فرۆشتن

2.67

2.67

961.67

900.00

2.67 1,000.00 400.00 150,000.00 150 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی سلێمانیی 
تازە

مانگی دوو

2.67 800.00 400.00 120,000.00 150 مانگی  سێ

2.67 983.33

مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

2.67 983.33 400.00 147,500.00 150 مانگی شەش

2.67 940.00

2.67 813.33 400.00 122,000.00 150 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

2.67 1,066.67 400.00 160,000.00 150 مانگی نۆ

2.67 1,116.67

مانگی دە
چارەکی 
2.67چوارەم 1,100.00 400.00 165,000.00 150 مانگی یانزە

2.67 1,133.33 400.00 170,000.00 150 مانگی دوانزە

2.67

2.67

1,100.00

1,066.67

2.67 1,066.67 400.00 160,000.00 150 مانگی یەک

چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی سلێمانیی 
تازە

مانگی دوو

مانگی  سێ

2.67 1,100.00

مانگی چوار
چارەکی 
2.67دووەم 1,100.00 400.00 165,000.00 150 مانگی پێنج

مانگی شەش

2.67 1,113.33

2.67 1,133.33 400.00 170,000.00 150 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

2.67 1,093.33 400.00 164,000.00 150 مانگی نۆ

2.67 1,100.00

2.67 1,100.00 400.00 165,000.00 150 مانگی دە

چارەکی 
چوارەم

مانگی یانزە

مانگی دوانزە

2.67 993.33

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 گەڕەکی سلێمانیی 

2.67تازە 1,133.33 400.00 170,000.00 150 مانگی دوو

2.67 853.33 400.00 128,000.00 150 مانگی  سێ

سەرچاوە: کۆمپانیای عەقاراتی نویڵ / 16-13ی نیسان 2021

نرخی خانووبەرە لە 
گەڕەکی سلێمانیی تازە 

لە ساڵی 2020 بەرزترین 
نرخی تۆمارکردووە و نرخی 
یەک مەتر دووجا خانوو بە 

1100 دۆالر بووە، نرخی 
یەک مەتر دووجا خانوو لە 
چارەکی یەکەمی 2019 و 

چارەکی یەکەمی 2021 
جێگیر بووە و بە 900 

دۆالر بووە. نرخی یەک 
مەتر دووجا خانوو بۆ کرێ 

لە گەڕەکی سلێمانیی 
تازە لە ماوەی چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵ و دوو 
ساڵی رابردوو جێگیر بووە 

و بە 2.67 دۆالر بووە. 
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خشتەی ژمارە 175 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە  گەڕەکی دەباشان لە زۆنی ئەی )رۆژهەڵاتی ئەزمەڕ، ناو بازنەی 60 مەتری(

زۆنی ئەی )رۆژهەڵات - ئەزمەڕ( ناو بازنەی 60 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو
رووبەر بە 

مەتر دووجا 
خانوو

مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان کرێ خانوو
کڕین و 

فرۆشتن 
خانوو

کرێ کڕین و 
فرۆشتن

2.08

2.08

688.54

658.33

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی دەباشان

2.08 650.00 250.00 78,000.00 120 مانگی دوو

2.08 666.67 250.00 80,000.00 120 مانگی  سێ

2.08 687.50

مانگی چوار
چارەکی 
2.08دووەم 687.50 250.00 82,500.00 120 مانگی پێنج

مانگی شەش

2.08 689.58

مانگی حەوت
چارەکی 
2.08سێیەم 691.67 250.00 83,000.00 120 مانگی هەشت

2.08 687.50 250.00 82,500.00 120 مانگی نۆ

2.08 708.33

مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزەچوارەم

2.08 708.33 250.00 85,000.00 120 مانگی دوانزە

2.08

2.08

670.83

675.00

2.08 675.00 250.00 81,000.00 120 مانگی یەک

چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی دەباشان

مانگی دوو

مانگی  سێ

2.08 666.67

مانگی چوار
چارەکی 
2.08دووەم 666.67 250.00 80,000.00 120 مانگی پێنج

مانگی شەش

2.08 625.00

2.08 625.00 250.00 75,000.00 120 مانگی حەوت

چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت

مانگی نۆ

13.54 4,200.00

25.00 7,750.00 250.00 77,500.00 10 مانگی دە
چارەکی 
چوارەم

2.08 650.00 250.00 78,000.00 120 مانگی یانزە

مانگی دوانزە

2.01 670.83

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 2.01گەڕەکی دەباشان 675.00 241.38 81,000.00 120 مانگی دوو

2.01 666.67 241.00 80,000.00 120 مانگی  سێ

سەرچاوە: کۆمپانیای عەقاراتی نویڵ /16-13ی نیسان 2021

نرخی خانووبەرە لە 
گەڕەکی دەباشان لە 

چارەکی یەکەمی ئەمساڵ 
و ساڵی 2020 بە بەراورد 

لەگەڵ ساڵی 2019 
دابەزیوە، نرخی یەک 

مەتر دووجا خانوو لە 
ساڵی 2019 بە 688.54 

دۆالر بووە، لە ساڵی 
2020 و چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا بە 670.83 
دۆالر بووە. لەڕووی 

کرێش، نرخی یەک مەتر 
دووجا خانوو بۆ کرێ 

جێگیر بووە و بە 2.08 
دۆالر بووە. 
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خشتەی ژمارە 176 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە  گەڕەکی دەباشان لە زۆنی ئەی )رۆژهەڵاتی ئەزمەڕ، ناو بازنەی 60 مەتری(

زۆنی ئەی )رۆژهەڵات - ئەزمەڕ( ناو بازنەی 60 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پرۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان کرێ خانوو کڕین و فرۆشتن 

خانوو کرێ کڕین و 
فرۆشتن

1.73

1.67

928.33

933.33

1.67 1,066.67 250.00 160,000.00 150 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی مامۆستایان

1.67 800.00 250.00 120,000.00 150 مانگی دوو

مانگی  سێ

0.83 923.33

مانگی چوار
چارەکی 
1.67دووەم 813.33 250.00 122,000.00 150 مانگی پێنج

0.00 1,033.33 155,000.00 150 مانگی شەش

1.94 806.67

مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

1.94 806.67 291.67 121,000.00 150 مانگی نۆ

1.80 1,016.67

1.67 1,033.33 250.00 155,000.00 150 مانگی دە
چارەکی 
چوارەم

1.93 1,000.00 290.00 150,000.00 150 مانگی یانزە

مانگی دوانزە

1.83

1.67

740.00

733.33

1.67 866.67 250.00 130,000.00 150 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی مامۆستایان

1.67 600.00 250.00 90,000.00 150 مانگی دوو

مانگی  سێ

1.83 708.33

مانگی چوار
چارەکی 
2.00دووەم 850.00 300.00 127,500.00 150 مانگی پێنج

1.67 566.67 250.00 85,000.00 150 مانگی شەش

1.83 766.67

مانگی حەوت
چارەکی 
2.00سێیەم 666.67 300.00 100,000.00 150 مانگی هەشت

1.67 866.67 250.00 130,000.00 150 مانگی نۆ

1.83 746.67

1.67 633.33 250.00 95,000.00 150 مانگی دە
چارەکی 
چوارەم

2.00 860.00 300.00 129,000.00 150 مانگی یانزە

مانگی دوانزە

1.64 866.67

1.61 633.33 241.38 95,000.00 150 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 1,100.00گەڕەکی مامۆستایان 220,000.00 200 مانگی دوو

1.67 250.00 150 مانگی سێ

1.15 983.33

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 1.15گەڕەکی مامۆستایان 900.00 172.41 135,000.00 150 مانگی دوو

1.15 1,066.67 172.00 160,000.00 150 مانگی سێ

سەرچاوە: نووسینگەی رزگار، نووسینگەی شاهەنگ، نووسینگەی مەالبەکر و نووسینگەی شار/ 20-15ی نیسان 2021

نرخی خانووبەرە لە 
گەڕەکی مامۆستایان لە 
ساڵی 2020دا بەڕێژەی 

%20 لەچاو ساڵی 2019 
و بەڕێژەی %24 لەچاو 

چارەکی یەکەمی ئەمساڵ 
دابەزیوە، یەک مەتر 

دووجا خانوو لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا بە 

983.33 دۆالر مامەڵەی 
پێوەکراوە، لەکاتێکدا لە 

چارەکی یەکەمی 2020 بە 
733 دۆالر بووە. لەڕووی 

کرێ، لە ساڵی 2020 نرخی 
کرێی خانوو بەرزبووەتەوە 

و یەک مەتر دووجا بە 
1.83 دۆالر بەکرێدراوە. 
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خشتەی ژمارە 177 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە  گەڕەکی شەهیدان لە زۆنی ئەی )رۆژهەڵاتی ئەزمەڕ، ناو بازنەی 60 مەتری(

زۆنی ئەی )رۆژهەڵات - ئەزمەڕ( ناو بازنەی 60 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پرۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان کرێ خانوو کڕین و فرۆشتن 

خانوو کرێ کڕین و 
فرۆشتن

1.39

1.39

761.67

773.33

1.39 946.67 208.33 142,000.00 150 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی شەهیدان

1.39 600.00 208.00 90,000.00 150 مانگی دوو

مانگی  سێ

1.39 750.00

1.39 900.00 208.00 135,000.00 150 مانگی چوار
چارەکی 
دووەم

1.39 600.00 208.00 90,000.00 150 مانگی پێنج

مانگی شەش

1.39 733.33

1.39 633.33 208.00 95,000.00 150 مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم

1.39 833.33 208.00 125,000.00 150 مانگی هەشت

مانگی نۆ

1.39 833.33

1.39 833.33 208.00 125,000.00 150 مانگی دە
چارەکی 
چوارەم

1.39 933.33 208.00 140,000.00 150 مانگی یانزە

640.00 96,000.00 150 مانگی دوانزە

1.39

1.39

875.00

866.67

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی شەهیدان

1.39 866.67 208.00 130,000.00 150 مانگی دوو

مانگی  سێ

1.39 866.67

مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

1.39 866.67 208.00 130,000.00 150 مانگی شەش

1.39 883.33

1.39 833.33 208.00 125,000.00 150 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

1.39 933.33 208.00 140,000.00 150 مانگی نۆ

1.39 910.00

مانگی دە
چارەکی 
1.39چوارەم 900.00 208.00 135,000.00 150 مانگی یانزە

1.39 920.00 208.00 138,000.00 150 مانگی دوانزە

1.15 983.33

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 1.15گەڕەکی شەهیدان 900.00 172.41 135,000.00 150 مانگی دوو

1.15 1,066.67 172.00 160,000.00 150 مانگی سێ

لە گەڕەکی شەهیدان و مامۆستایان جیاوازیی نرخ بەهۆی یەک قات و دوو قاتیی خانووەکانەوەیە 

سەرچاوە: نووسینگەی شاهەنگ، نووسینگەی مەالبەکر و نووسینگەی شار/ 20-15ی نیسان 2021

نرخی خانووبەرە لە 
گەڕەکی شەهیدان 
لە ماوەی چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵ و دوو 
ساڵی رابردوو رووی لە 

بەرزبوونەوە بووە، نرخی 
یەک مەتر دووجا خانوو لە 

ساڵی 2019 بە 761.67 
دۆالر بووە، لە ساڵی 

2020 بە 875 دۆالر و لە 
چارەکی یەکەمی ئەمساڵ 

بە 983.33 دۆالر بووە. 
لەڕووی کرێ، نرخی یەک 
مەتر دووجا لە گەڕەکی 

شەهیدان لە ساڵی 2019 
و 2020 جێگیر بووە، 

بەڵام لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا دابەزیوە بۆ 

1.15 دۆالر بۆ هەر مەتر 
دووجایەک. 
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 خشتەی ژمارە 178 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی ئیسکان لە زۆنی ئەی ) رۆژهەڵاتی ئەزمەڕ، ناو بازنەی 60 مەتری(

زۆنی ئەی )رۆژهەڵات - ئەزمەڕ( دەرەوەی بازنەی 60 مەتری 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو
رووبەر بە 

مەتر دووجا 
خانوو

مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 
تێکڕای نرخ لە پرۆژەکان

یەک ساڵدا

تێکڕای 
نرخ بەپێی 

چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان  کرێ خانوو

کڕین و 
فرۆشتن 

خانوو
کرێ کڕین و فرۆشتن

2.08

2.08

887.50

875.00

2.08 875.00 208.33 87,500.00 100 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی ئیسکان

2.08 875.00 208.00 87,500.00 100 مانگی دوو

مانگی  سێ     

2.08 875.00

مانگی چوار     
چارەکی 
2.08دووەم 900.00 208.00 90,000.00 100 مانگی پێنج

2.08 850.00 208.00 85,000.00 100 مانگی شەش 

2.08 910.00

مانگی حەوت     
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

2.08 910.00 208.00 91,000.00 100 مانگی نۆ

2.08 900.00

2.08 860.00 208.00 86,000.00 100 مانگی دە
چارەکی 
2.08چوارەم  900.00 208.00 90,000.00 100 مانگی یانزە

0.00 910.00  91,000.00 100 مانگی دوانزە

2.08

2.08

1,168.75

1,112.50

2.08 1,125.00 208.00 112,500.00 100 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی ئیسکان

2.08 1,100.00 208.00 110,000.00 100 مانگی دوو

مانگی  سێ     

2.08 1,050.00

مانگی چوار     
چارەکی 
2.08دووەم 1,100.00 208.00 110,000.00 100 مانگی پێنج

2.08 1,000.00 208.00 100,000.00 100 مانگی شەش 

2.08 1,225.00

مانگی حەوت     
چارەکی 
2.08سێیەم 1,250.00 208.00 125,000.00 100 مانگی هەشت

2.08 1,200.00 208.00 120,000.00 100 مانگی نۆ

2.08 1,250.00

مانگی دە     
چارەکی 
مانگی یانزە     چوارەم 

2.08 1,250.00 208.00 125,000.00 100 مانگی دوانزە

 1.72  875.00

1.72 850.00 172.41 85,000.00 100 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 1.72گەڕەکی ئسکان  900.00 172.00 90,000.00 100 مانگی دوو

مانگی سێ     

خانوو لە گەڕەکی ئیسکان، نوێ و بە موسەفات 90 هەزار دۆالر دەکات

سەرچاوە: نووسینگەی مەالبەکر و نووسینگەی شار/ 20-15ی نیسان 2021

نرخی خانووبەرە لە 
گەڕەکی ئیسکان لە ساڵی 

2020 بەراورد بە ساڵی 
2019 و چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵ بەرزبووەتەوە، 
نرخی یەک مەتر دووجا 

لە ساڵی 2020 بە 1168 
دۆالر و لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا بە 
875 دۆالر مامەڵەی 

پێوەکراوە، لەڕووی کرێ، 
نرخی کرێ خانوو لە ساڵی 

2019 و 2020 جێگیر 
بووە، بەڵام لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا 
دابەزیوە بۆ 1.72 دۆالر بۆ 

هەر مەتر دووجایەک. 
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خشتەی ژمارە 179 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە  گەڕەکی هاوکاری لە زۆنی ئەی )رۆژهەڵاتی ئەزمەڕ، ناو بازنەی 60 مەتری(

زۆنی ئەی )رۆژهەڵات - ئەزمەڕ( دەرەوەی بازنەی 60 مەتری 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پرۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان  کرێ خانوو کڕین و 

فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و فرۆشتن

1.67

1.67

841.67

833.33

1.67 800.00 250.00 120,000.00 150 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی هاوکاری

مانگی دوو     

1.67 866.67 250.00 130,000.00 150 مانگی  سێ

1.67 833.33

مانگی چوار     
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

1.67 833.33 250.00 125,000.00 150 مانگی شەش 

0.83 851.67

1.67 836.67 250.00 125,500.00 150 مانگی حەوت
چارەکی 
0.00سێیەم 866.67  130,000.00 150 مانگی هەشت

مانگی نۆ     

1.67 850.00

1.67 833.33 250.00 125,000.00 150 مانگی دە
چارەکی 
1.67چوارەم  866.67 250.00 130,000.00 150 مانگی یانزە

0.00 850.00  127,500.00 150 مانگی دوانزە

1.67

1.67

841.67

800.00

1.67 800.00 250.00 120,000.00 150 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی هاوکاری

مانگی دوو     

مانگی  سێ     

1.67 866.67

1.67 866.67 250.00 130,000.00 150 مانگی چوار
چارەکی 
1.67دووەم 866.67 250.00 130,000.00 150 مانگی پێنج

مانگی شەش      

1.67 883.33

1.67 900.00 250.00 135,000.00 150 مانگی حەوت
چارەکی 
1.67سێیەم 866.67 250.00 130,000.00 150 مانگی هەشت

مانگی نۆ     

1.67 816.67

1.67 833.33 250.00 125,000.00 150 مانگی دە
چارەکی 
1.67چوارەم  800.00 250.00 120,000.00 150 مانگی یانزە

مانگی دوانزە     

 1.61  850.00

1.61 833.33 241.38 125,000.00 150 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 1.61گەڕەکی هاوکاری 866.67 241.00 130,000.00 150 مانگی دوو

مانگی سێ     

سەرچاوە: نووسینگەی شار/ 20ی نیسان 2021

 نرخی خانووبەرە لە 
گەڕەکی هاوکاری لە 
ساڵی 2019 و 2020 

جێگیر بووە و نرخی یەک 
مەتر دووجا خانوو بە 
841.57 دۆالر بووە، 

بەڵام لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا نرخی یەک 

مەتر دووجا خانوو 
بەرزبووەتەوە بۆ 850 

دۆالر. لەڕووی نرخی 
کرێوە تاڕادەیەک نرخی 
یەک مەتر دووجا خانوو 

بۆ کرێ جێگیر بووە و بە 
1.67 دۆالر بووە. 
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خشتەی ژمارە 180 نیشاندەری نرخی  کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە  گەڕەکی شێخان لە زۆنی ئەی )رۆژهەڵاتی ئەزمەڕ، ناو بازنەی 60 مەتری(

زۆنی ئەی )رۆژهەڵات - ئەزمەڕ( دەرەوەی بازنەی 60 مەتری 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک 

مەتر دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا )کڕین و 

فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر 
بە مەتر 
دووجا 
خانوو

مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 
تێکڕای نرخ لە یەک پرۆژەکان

ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان 
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان  کرێ خانوو کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

2.50

2.50

625.00

625.00

2.50

2.50

مانگی یەک     

چارەکی یەکەم

2019 گەڕەکی شێخان

600.00 250.00 60,000.00 100 مانگی دوو

650.00 250.00 65,000.00 100 مانگی  سێ

2.50

562.50

2.50

0

2.50 575.00 250.00 57,500.00 100 مانگی چوار

550.00چارەکی دووەم 250.00 55,000.00 100 مانگی پێنج

مانگی شەش    

2.50

637.50

2.50

0

2.50 625.00 250.00 62,500.00 100 مانگی حەوت

چارەکی سێیەم
650.00 250.00 65,000.00 100 مانگی هەشت

مانگی نۆ    

2.50

625.00

2.50

0

2.50 650.00 250.00 65,000.00 100 مانگی دە

چارەکی چوارەم 
600.00 250.00 60,000.00 100 مانگی یانزە

مانگی دوانزە    

1.39

1.39

583.33

583.33

1.39

0

1.39 566.67 208.33 85,000.00 150 مانگی یەک

چارەکی یەکەم

2020 گەڕەکی شێخان

600.00 208.00 90,000.00 150 مانگی دوو

مانگی  سێ    

1.39

583.33

1.39

1.39

مانگی چوار     

چارەکی دووەم
583.33 208.00 87,500.00 150 مانگی پێنج

583.33 208.00 87,500.00 150 مانگی شەش

 
566.67 مانگی حەوت     

مانگی هەشت    چارەکی سێیەم

566.67 208.00 85,000.00 150 مانگی نۆ

1.39
600.00

1.39

مانگی دە     

600.00چارەکی چوارەم  208.00 90,000.00 150 مانگی یانزە

  90,000.00 مانگی دوانزە 

 1.38  
616.67

1.37

1.38 633.33 206.90 95,000.00 150 مانگی یەک

چارەکی یەکەم 2021 600.00گەڕەکی شێخان 206.00 90,000.00 150 مانگی دوو

مانگی سێ    

خانووەکانی گەڕەکی شێخان کۆنن

سەرچاوە: نووسینگەی رزگار و نووسینگەی شار/ 20-19ی نیسان 2021

نرخی خانووبەرە لە 
گەڕەکی شێخان لە 

چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا بەراورد بە 

چارەکی یەکەمی 2020 
بەرزبووەتەوە، بەڵام 

لەچاو چارەکی یەکەمی 
2019 دابەزیوە، نرخی 

یەک مەتر دووجا خانوو 
لە ساڵی 2019 بە 625 

دۆالر و لە ساڵی 2020 بە 
583.33 دۆالر بووە، نرخی 
کرێی خانوو لەم گەڕەکەدا 
لە ساڵی 2020 و چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵ جێگیر 
بووە و بە 1.38 دۆالر 

بۆ هەر مەتر دووجایەک 
بەکرێدراوە. 
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خشتەی ژمارە 181 - نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی ئیبراهیم ئەحمەد لە زۆنی ئەی ) رۆژهەڵاتی ئەزمەڕ، ناو بازنەی 60 مەتری(

زۆنی ئەی )رۆژهەڵات - ئەزمەڕ( دەرەوەی بازنەی 60 مەتری

تێکڕای نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا )کرێ(
تێکڕای نرخی 
خانوو بۆ یەک 
مەتر دووجا 

نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر 
بە مەتر 
دووجا 
خانوو

مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان
تێکڕای نرخ لە یەک 

ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان کرێ خانوو کڕین و فرۆشتن 
خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

1.15

1.04

537.50

525.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی ئیبراهیم ئەحمەد

مانگی دوو

1.04 525.00 208.33 105,000.00 200 مانگی  سێ

1.25 500.00

مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

1.25 500.00 250.00 100,000.00 200 مانگی شەش

1.25 550.00

مانگی حەوت
چارەکی 
1.25سێیەم 550.00 250.00 110,000.00 200 مانگی هەشت

مانگی نۆ

1.04 550.00

1.04 550.00 208.00 110,000.00 200 مانگی دە

چارەکی 
چوارەم

مانگی یانزە

مانگی دوانزە

1.45

1.46

550.00

600.00

1.46 600.00 291.67 120,000.00 200 مانگی یەک

چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی ئیبراهیم ئەحمەد

مانگی دوو

270.83 200 مانگی  سێ

1.45 550.00

270.00 200 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

1.45 550.00 290.00 110,000.00 200 مانگی شەش

1.45 525.00

270.00 200 مانگی حەوت
چارەکی 
270.00سێیەم 200 مانگی هەشت

1.45 525.00 290.00 105,000.00 200 مانگی نۆ

1.45 550.00

مانگی دە
چارەکی 
1.45چوارەم 500.00 290.00 100,000.00 200 مانگی یانزە

1.45 600.00 290.00 120,000.00 200 مانگی دوانزە

0.95 625.00

0.86 625.00 172.41 125,000.00 200 مانگی یەک

چارەکی 
یەکەم 2021 1.03گەڕەکی ئیبراهیم ئەحمەد 206.90 200 مانگی دوو

مانگی سێ

سەرچاوە: نووسینگەی چنارە/ نیسان 2021 و نووسینگەی فەرهەنگ/ نیسان 2021

نرخی خانووبەرە لە 
گەڕەکی ئیبراهیم 

ئەحمەد لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵ و دوو 
ساڵی رابردوودا روو لە 

بەرزبوونەوە بووە، نرخی 
یەک مەتر دووجا خانوو لە 
ساڵی 2019 بە 537 دۆالر 

بووە، لە ساڵی 2020 بە 
550 دۆالر و لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا بە 
625 دۆالر مامەڵەی 

پێوەکراوە، لەڕووی نرخی 
کرێ، نرخی یەک مەتر 

دووجا خانوو بۆ کرێ لە 
2020 بەرزبووەتەوە بۆ 

1.45 دۆالر لەکاتێکدا 
لە ساڵی 2019 بە 1.15 

دۆالر و لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا بە 

0.95 دۆالر بووە. 
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خشتەی ژمارە 182 - نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی بەهەشتی شار لە زۆنی ئەی )رۆژهەڵاتی ئەزمەڕ، دەرەوەی بازنەی  60 مەتری(

زۆنی ئەی )رۆژهەڵات - ئەزمەڕ( دەرەوەی بازنەی 60 مەتری

تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک 

مەتر دووجا )کڕین و 
فرۆشتن(

نرخی یەک مەتر دووجا خانوو
رووبەر بە مەتر 

دووجا خانوو مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان کرێ خانوو کڕین و فرۆشتن 
خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

1.25

1.25

1.25 250.00 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی بەهەشتی شار

مانگی دوو

مانگی  سێ

1.25

1.25 250.00 200 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

1.25 250.00 200 مانگی شەش

1.25

1.25 250.00 200 مانگی حەوت
چارەکی 
1.25سێیەم 250.00 200 مانگی هەشت

مانگی نۆ

1.25

مانگی دە
چارەکی 
1.25چوارەم 250.00 200 مانگی یانزە

مانگی دوانزە

1.25

1.25

1.25 250.00 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی بەهەشتی شار

مانگی دوو

مانگی  سێ

1.25

1.25 250.00 200 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

1.25 250.00 200 مانگی شەش

1.25

1.25 250.00 200 مانگی حەوت
چارەکی 
1.25سێیەم 250.00 200 مانگی هەشت

مانگی نۆ

1.25

مانگی دە
چارەکی 
1.25چوارەم 250.00 200 مانگی یانزە

مانگی دوانزە

1.03
1.03

1.03

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 206.00گەڕەکی بەهەشتی شار 200 مانگی دوو

206.90 200 مانگی  سێ

سەرچاوە: نووسینگەی چنارە/ نیسان 2021 و نووسینگەی فەرهەنگ/ نیسان 2021

نرخی خانووبەرە لە 
بەهەشتی شار، تەنیا 

لەڕووی کرێ خراوەتەڕوو، 
چونکە کڕین و فرۆشتن 

زۆر کەم بووە، نرخی 
یەک مەتر دووجا خانوو 
بۆ کرێ لە ساڵی 2019 
و 2020 بە 1.25 دۆالر 
و لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا دابەزیوە بۆ 

1.03 دۆالر. 
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خشتەی ژمارە 183 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە  گەڕەکی ئەزمەڕ  لە زۆنی ئەی )رۆژهەڵاتی ئەزمەڕ، ناو بازنەی 60 مەتری(

زۆنی ئەی )رۆژهەڵات - ئەزمەڕ( دەرەوەی بازنەی 60 مەتری 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر 
بە مەتر 
دووجا 
خانوو

مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان 
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان  کرێ خانوو کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

1.39

1.39

691.67

700.00

1.39 733.33 208.00 110,000.00 150 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی ئەزمەڕ

1.39  208.00  150 مانگی دوو

1.39 666.67 208.00 100,000.00 150 مانگی  سێ

1.39 683.33

مانگی چوار     
چارەکی 
1.39دووەم 700.00 208.00 105,000.00 150 مانگی پێنج

1.39 666.67 208.00 100,000.00 150 مانگی شەش 

1.39 700.00

مانگی حەوت     
چارەکی 
1.39سێیەم 700.00 208.00 105,000.00 150 مانگی هەشت

مانگی نۆ     

1.39 666.67

1.39 666.67 208.00 100,000.00 150 مانگی دە
چارەکی 
208.00  چوارەم  100,000.00 150 مانگی یانزە

مانگی دوانزە     

1.39

1.39

695.83

666.67

1.39 666.67 208.33 100,000.00 150 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی ئەزمەڕ

مانگی دوو     

1.39  208.00  150 مانگی  سێ

1.39 700.00

1.39  208.00  150 مانگی چوار
چارەکی 
1.39دووەم 700.00 208.00 105,000.00 150 مانگی پێنج

مانگی شەش      

1.39 691.67

1.39 700.00 208.00 105,000.00 150 مانگی حەوت
چارەکی 
1.39سێیەم 683.33 208.00 102,500.00 150 مانگی هەشت

مانگی نۆ     

1.39 700.00

مانگی دە     
چارەکی 
مانگی یانزە     چوارەم 

1.39 700.00 208.00 105,000.00 150 مانگی دوانزە

 1.15  716.67

1.15 733.33 172.41 110,000.00 150 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 1.15گەڕەکی ئەزمەڕ 700.00 172.00 105,000.00 150 مانگی دوو

مانگی  سێ     

سەرچاوە: کۆمپانیای عەقاراتی نویڵ/ 16-14ی نیسان 202

نرخی خانووبەرە لە 
گەڕەکی ئەزمەڕ لە 

چارەکی یەکەمی ئەمساڵ 
بەراورد بە دوو ساڵی 
رابردوو دابەزیوە، لەم 

گەڕەکەدا نرخی یەک مەتر 
دووجا خانوو لە ساڵی 

2019 بە 691 دۆالر و لە 
ساڵی 2020 بە 695.83 

دۆالر و لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵیشدا 

بە 716 دۆالر مامەڵەی 
پێوەکراوە. لە ساڵی 

2019 و 2020 لە 
گەڕەکی ئەزمەڕ نرخی 

یەک مەتر دووجا خانوو 
بۆ کرێ جێگیر بووە، 

بەڵام لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا دابەزیوە بۆ 

1.15 دۆالر بۆ هەر مەتر 
دووجایەک. 
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خشتەی ژمارە 184 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە  گەڕەکی مەجید بەگ  لە زۆنی ئەی )رۆژهەڵاتی ئەزمەڕ ناو بازنەی 60 مەتری(

زۆنی ئەی )رۆژهەڵات - ئەزمەڕ( دەرەوەی بازنەی 60 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر 
بە مەتر 
دووجا 
خانوو

مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 
تێکڕای نرخ لە پرۆژەکان

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان 
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان  کرێ خانوو کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

2.08

2.08

587.50

612.50

2.08 625.00 208.33 62,500.00 100 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی مەجید بەگ

2.08 600.00 208.00 60,000.00 100 مانگی دوو

مانگی  سێ     

1.73 575.00

مانگی چوار     
چارەکی 
1.39دووەم  208.00  150 مانگی پێنج

2.08 575.00 208.00 57,500.00 100 مانگی شەش 

2.08 600.00

2.08 575.00 208.00 57,500.00 100 مانگی حەوت
چارەکی 
600.00 سێیەم  60,000.00 100 مانگی هەشت

2.08 650.00 208.00 65,000.00 100 مانگی نۆ

2.08 575.00

2.08 550.00 208.00 55,000.00 100 مانگی دە
چارەکی 
2.08چوارەم  600.00 208.00 60,000.00 100 مانگی یانزە

مانگی دوانزە     

1.56

1.39

697.50

733.33

مانگی یەک     

چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی مەجید بەگ

1.3867 733.33 208.00 110,000.00 150 مانگی دوو

1.3867  208.00  150 مانگی  سێ

1.39 700.00

 700.00  105,000.00 150 مانگی چوار
چارەکی 
1.3867دووەم  208.00  150 مانگی پێنج

1.3867 700.00 208.00 105,000.00 150 مانگی شەش 

1.73 673.33

2.08 580.00 208.00 58,000.00 100 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

1.3867 766.67 208.00 115,000.00 150 مانگی نۆ

1.73 695.00

1.3867 750.00 208.00 112,500.00 150 مانگی دە
چارەکی 
2.08چوارەم  640.00 208.00 64,000.00 100 مانگی یانزە

مانگی دوانزە     

 172.21  625.00

 650.00 172.41 65,000.00 100 مانگی یەک

چارەکی 
یەکەم 2021 گەڕەکی مەجید بەگ

 600.00 172.00 60,000.00 100 مانگی دوو

    
 

مانگی سێ

سەرچاوە: نووسینگەی پاشا/ 20 و 23ی نیسان 2021

 نرخی خانووبەرە لە 
گەڕەکی مەجید بەگ 
لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا بەراورد بە 
چارەکی یەکەمی 2020 

دابەزیوە، نرخی یەک مەتر 
دووجا خانوو لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا بە 
625 دۆالر و لە چارەکی 

یەکەمی 2020 دا بە 
733.33 دۆالر بووە، لە 
چارەکی یەکەمی 2019 
بە 612 دۆالر بووە. لە 

ساڵی 2020 لەم گەڕەکە 
بەپێچەوانەی کڕین و 

فرۆشتنەوە، نرخی کرێ 
دابەزیوە و بە 1.56 

دۆالر بووە بۆ هەر مەتر 
دووجایەک. 
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خشتەی ژمارە 185 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە پرۆژەی ستی تاوەر  لە زۆنی ئەی )رۆژهەڵاتی ئەزمەڕ، ناو بازنەی 60 مەتری(

زۆنی ئەی )رۆژهەڵات - ئەزمەڕ( دەرەوەی بازنەی 60 مەتری 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا شوقە
رووبەر بە 

مەتر دووجا 
خانوو

مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان 
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان  کرێ خانوو
کڕین و 

فرۆشتن 
خانوو

کرێ کڕین و 
فرۆشتن

 

 

800.00

800.00

 800.00  100,000.00 125 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 پرۆژەی ستی تاوەر

 800.00  100,000.00 125 مانگی دوو

 800.00  100,000.00 125 مانگی  سێ

 830.00

 840.00  105,000.00 125 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

 820.00  102,500.00 125 مانگی شەش 

 800.00

مانگی حەوت     
چارەکی 
800.00 سێیەم  100,000.00 125 مانگی هەشت

مانگی نۆ     

 800.00

مانگی دە     
چارەکی 
800.00 چوارەم   100,000.00 125 مانگی یانزە

مانگی دوانزە     

 

 

775.32

759.49

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2020 پرۆژەی ستی تاوەر

 759.49  120,000.00 158 مانگی دوو

مانگی  سێ     

 775.32

مانگی چوار     
چارەکی 
759.49 دووەم  120,000.00 158 مانگی پێنج

 791.14  125,000.00 158 مانگی شەش 

 775.32

 791.14  125,000.00 158 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

 759.49  120,000.00 158 مانگی نۆ

 816.46

مانگی دە     
چارەکی 
810.13 چوارەم   128,000.00 158 مانگی یانزە

 822.78  130,000.00 158 مانگی دوانزە

   833.33

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم 2021 800.00 پرۆژەی ستی تاوەرز  120,000.00 150 مانگی دوو

 866.67  130,000.00 150 مانگی سێ

پرۆژەی ستی تاوەر بە نرخی کۆمپانیا دەفرۆشرێت

سەرچاوە: نووسینگەی کۆشکی مەلیک/ 6-3ی ئایار 2021

نرخی خانووبەرە لە 
پرۆژەی ستی تاوەر 

لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا بەراورد بە 

دوو ساڵی رابردوو لە 
بەرزبوونەوەدا بووە، 

نرخی یەک مەتر دووجا لە 
چارەکی یەکەمی 2019 و 

2020 بە 800 دۆالر بووە، 
بەڵام لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا بەرزبووەتەوە 
بۆ 833.33 دۆالر. 
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خشتەی ژمارە 186 - نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە پرۆژەی بەرزاییەکانی سلێمانی )زۆنی ئەی - رۆژهەڵاتی ئەزمەڕ، ناو بازنەی 60 مەتری(

زۆنی ئەی )رۆژهەڵات - ئەزمەڕ( دەرەوەی بازنەی 60 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەر 
بە مەتر 
دووجا 
خانوو

مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 
تێکڕای نرخ لە پرۆژەکان

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان 
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان 
کرێ 
خانوو

کڕین و 
فرۆشتن 

خانوو
کرێ کڕین و 

فرۆشتن

2.00

2.00

862.50

816.67

2.00 مانگی یەک    
چارەکی 
یەکەم

2019
پرۆژەی 

بەرزاییەکانی 
سلێمانی

2.00 800.00 300.00 120,000.00 150 مانگی دوو

 833.33 300.00 125,000.00 150 مانگی  سێ

2.00 858.33

2.00 مانگی چوار    
چارەکی 
2.00دووەم 866.67 300.00 130,000.00 150 مانگی پێنج

 850.00 300.00 127,500.00 150 مانگی شەش 

2.00 900.00

2.00 مانگی حەوت    
چارەکی 
2.00سێیەم 900.00 300.00 135,000.00 150 مانگی هەشت

  300.00  150 مانگی نۆ

2.00 866.67

2.00 مانگی دە    
چارەکی 
866.67 چوارەم  300.00 130,000.00 150 مانگی یانزە

مانگی دوانزە     

2.00

2.00

783.33

766.67

2.00 766.67 300.00 115,000.00 150 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020
پرۆژەی 

بەرزاییەکانی 
سلێمانی

مانگی دوو     

مانگی  سێ     

2.00 766.67

مانگی چوار     
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

2.00 766.67 300.00 115,000.00 150 مانگی شەش 

2.00 800.00

مانگی حەوت     
چارەکی 
2.00سێیەم 800.00 300.00 120,000.00 150 مانگی هەشت

2.00  300.00  150 مانگی نۆ

2.00 841.67

 866.67  130,000.00 150 مانگی دە
چارەکی 
2.00چوارەم  816.67 300.00 122,500.00 150 مانگی یانزە

مانگی دوانزە     

 2.33  783.33

2.33 766.67 350.00 115,000.00 150 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021

پرۆژەی 
بەرزاییەکانی 

سلێمانی
2.33 800.00 350.00 120,000.00 150 مانگی دوو

مانگی سێ     

سەرچاوە: نووسینگەی کۆشکی مەلیک/ 6-3ی ئایار 2021

پرۆژەی بەرزاییەكانی 
سلێمانی کە لە 

22/11/2011 مۆڵەتی 
لە دەستەی وەبەرهێنان 

وەرگرتووە، لەالیەن 
كۆمپانیای قەیوان بە 

سەرمایەی 232 ملیۆن 
و 411 هەزار دۆالر 

لەسەر رووبەری 537 
دۆنم زەوی جێبەجێكراوە، 

پڕۆژەكە لە 2011 
یەكەی نیشتەجێبوون 

لە جۆری شوقە و ڤێال 
)1089خانوو، 922 

شوقە( پێكهاتووە. 
نرخی یەک مەتر دووجا 

خانوو لەم پرۆژەیەدا لە 
ساڵی 2020 و چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا جێگیر 
بووە و بە 783 دۆالر 
مامەڵەی پێوەکراوە، 

لەڕووی کرێ، نرخی یەک 
مەتر دووجا لە پرۆژەی 
بەرزاییەکانی سلێمانی 

بۆ کرێ بەرزبووەتەوە بۆ 
2.33 دۆالر بۆ هەر مەتر 

دووجایەک. 
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خشتەی ژمارە 187 - نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە پرۆژەی ڤێالکانی گاردن ستی  لە زۆنی ئەی )رۆژهەڵاتی ئەزمەڕ، ناو بازنەی 60 مەتری(

زۆنی ئەی )رۆژهەڵات - ئەزمەڕ( دەرەوەی بازنەی 60 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو
رووبەر بە 

مەتر دووجا 
خانوو

مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان 
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا

تێکڕای 
نرخ بەپێی 

چارەکەکان 
کرێ خانوو کڕین و 

فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 
فرۆشتن

 

 

598.75

600.00

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2019 پرۆژەی ڤیالکانی گاردن 
ستی

 600.00  240,000.00 400 مانگی دوو

مانگی  سێ     

 581.25

مانگی چوار     
چارەکی 
575.00 دووەم  230,000.00 400 مانگی پێنج

 587.50  235,000.00 400 مانگی شەش 

 597.50

 595.00  238,000.00 400 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

 600.00  240,000.00 400 مانگی نۆ

 610.00

مانگی دە     
چارەکی 
610.00 چوارەم   244,000.00 400 مانگی یانزە

مانگی دوانزە     

 

 

600.00

600.00

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2020 پرۆژەی ڤیالکانی گاردن 
ستی

 600.00  240,000.00 400 مانگی دوو

مانگی  سێ     

 625.00

مانگی چوار     
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

 625.00  250,000.00 400 مانگی شەش 

 600.00

مانگی حەوت     
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

 600.00  240,000.00 400 مانگی نۆ

 568.75

 562.50  225,000.00 400 مانگی دە
چارەکی 
575.00 چوارەم   230,000.00 400 مانگی یانزە

مانگی دوانزە     

   600.00

 575.00  230,000.00 400 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 پرۆژەی ڤیالکانی گاردن 

625.00 ستی  250,000.00 400 مانگی دوو

مانگی سێ     

سەرچاوە: نووسینگەی کۆشکی مەلیک/ 6-3ی ئایار 2021

پرۆژەی گاردن ستی لە 
رۆژی )8/11/2010( 
مۆڵەتی لە دەستەی 

وەبەرهێنان وەرگرتووە، 
پرۆژەكە بە سەرمایەی 

117 ملیۆن و 144 هەزار 
دۆالر لەسەر رووبەری 48 
دۆنم زەوی جێبەجێكراوە 

و لە 720 یەكەی 
نیشتەجێبوون پێكهاتووە. 

نرخی خانووبەرە لەم 
پرۆژەیە لە ماوەی دوو 

ساڵی رابردوو و چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا جێگیر 

بووە و بە 600 دۆالر 
مامەڵەی پێوەکراوە. 
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خشتەی ژمارە 188 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە پرۆژەی گاردن ستی لە زۆنی ئەی )رۆژهەڵاتی ئەزمەڕ، ناو بازنەی 60 مەتری(

زۆنی ئەی )رۆژهەڵات - ئەزمەڕ( ناو بازنەی 60 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا شوقە
رووبەر بە 

مەتر دووجا 
خانوو

مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان کرێ خانوو
کڕین و 

فرۆشتن 
خانوو

کرێ کڕین و 
فرۆشتن

2.44

2.27

536.93

500.00

2.27 500.00 550.00 110,000.00 220 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 پرۆژەی گاردن سیتی

مانگی دوو

2.27 500.00 550.00 110,000.00 220 مانگی  سێ

2.43 534.09

مانگی چوار
چارەکی 
2.48دووەم 545.45 550.00 120,000.00 220 مانگی پێنج

2.38 522.73 550.00 115,000.00 220 مانگی شەش

2.45 539.77

مانگی حەوت
چارەکی 
2.43سێیەم 534.09 550.00 117,500.00 220 مانگی هەشت

2.48 545.45 120,000.00 220 مانگی نۆ

2.56 562.50

مانگی دە
چارەکی 
2.58چوارەم 568.18 550.00 125,000.00 220 مانگی یانزە

2.53 556.82 550.00 122,500.00 220 مانگی دوانزە

2.16

2.16

646.55

603.45

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 پرۆژەی گاردن سیتی

2.16 500.00 232 مانگی دوو

2.16 603.45 500.00 140,000.00 232 مانگی  سێ

2.16 689.66

2.16 500.00 232 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

2.16 689.66 500.00 160,000.00 232 مانگی شەش

2.16 600.22

2.16 646.55 500.00 150,000.00 232 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

2.16 553.88 500.00 128,500.00 232 مانگی نۆ

2.16 711.21

500.00 مانگی دە
چارەکی 
2.16چوارەم 732.76 500.00 170,000.00 232 مانگی یانزە

2.16 689.66 500.00 160,000.00 232 مانگی دوانزە

2.50 609.09

2.37 550.00 232 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 2.75پرۆژەی گاردن سیتی 650.00 550.00 130,000.00 200 مانگی دوو

2.50 568.18 550.00 125,000.00 220 مانگی سێ

سەرچاوە: نووسینگەی کۆشکی مەلیک/ 6-3ی ئایار 2021

پرۆژەی گاردن ستی کە 
لە )8/11/2010( مۆڵەتی 
لە دەستەی وەبەرهێنان 

وەرگرتووە، بە سەرمایەی 
117 ملیۆن و 144 هەزار 
دۆالر لەسەر رووبەری 48 
دۆنم زەوی جێبەجێكراوە. 

پرۆژەكە لە 720 یەكەی 
نیشتەجێبوون پێكهاتووە. 

نرخی خانووبەرە لە 
پرۆژەی گاردن ستی روو 
لە بەرزبوونەوە بووە لە 

چارەکی یەکەمی ئەمساڵ 
بەراورد بە چارەکی 
یەکەمی دوو ساڵی 

رابردوو. نرخی یەک مەتر 
دووجا لەم پرۆژەیە لە 

ساڵی 2019 بە 536.93 
دۆالر بووە، لە ساڵی 

2020 بە 546.55 دۆالر 
و لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا بە 609.09 
دۆالر مامەڵەی پێوە 

کراوە، لەڕووی کرێ، لەم 
پرۆژەیەدا نرخی یەک مەتر 

دووجا خانوو لە ساڵی 
2019 بە 2.44 دۆالر 

بووە، لە ساڵی 2020 بە 
2.16 دۆالر و لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا بە 
2.50 دۆالر بووە. 



251

خشتەی ژمارە 189 - نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە پرۆژەی گوندی ئەڵمانی یەک لە زۆنی ئەی )رۆژهەڵاتی ئەزمەڕ، ناو بازنەی 60 مەتری(

زۆنی ئەی )رۆژهەڵات - ئەزمەڕ( ناو بازنەی 60 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو
رووبەر بە مەتر 

دووجا خانوو مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان کرێ خانوو کڕین و فرۆشتن 
خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

2.76

2.76

650.00

620.00

640.00 80,000.00 125 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 پرۆژەی گوندی ئەڵمانی 
)یەک(

600.00 75,000.00 125 مانگی دوو

2.76 400.00 145 مانگی  سێ

2.76 640.00

640.00 80,000.00 125 مانگی چوار
چارەکی 
640.00دووەم 80,000.00 125 مانگی پێنج

2.76 400.00 145 مانگی شەش

2.76 660.00

680.00 85,000.00 125 مانگی حەوت
چارەکی 
2.76سێیەم 400.00 145 مانگی هەشت

640.00 80,000.00 125 مانگی نۆ

2.76 700.00

2.76 400.00 145 مانگی دە
چارەکی 
2.76چوارەم 400.00 145 مانگی یانزە

700.00 87,500.00 125 مانگی دوانزە

2.41

2.41

577.59

551.72

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 پرۆژەی گوندی ئەڵمانی 
)یەک(

2.41 551.72 350.00 80,000.00 145 مانگی دوو

2.41 350.00 145 مانگی  سێ

2.41 586.21

مانگی چوار
چارەکی 
2.41دووەم 586.21 350.00 85,000.00 145 مانگی پێنج

2.41 350.00 145 مانگی شەش

2.41 568.97

2.41 551.72 350.00 80,000.00 145 مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم

2.41 586.21 350.00 85,000.00 145 مانگی هەشت

مانگی نۆ

2.41 637.93

2.41 620.69 350.00 90,000.00 145 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزەچوارەم

2.41 655.17 350.00 95,000.00 145 مانگی دوانزە

2.76 587.50

575.00 115,000.00 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 پرۆژەی گوندی ئەڵمانی 

600.00)یەک( 120,000.00 200 مانگی دوو

2.76 400.00 145 مانگی سێ

سەرچاوە: کۆمپانیای عەقاراتی نویڵ/ 16-14ی نیسان 2021 و نووسینگەی کۆشکی مەلیک/ 6-3ی ئایار 2021

پرۆژەی گوندی ئەڵمانی 
یەک کە لە 11/9/2007 

مۆڵەتی لە دەستەی 
وەبەرهێنان وەرگرتووە، 
لەالیەن كۆمپانیای نالیا 

بە سەرمایەی 91 ملیۆن 
دۆالر لەسەر رووبەری 122 

دۆنم و سێ هەزار مەتر 
جێبەجێكراوە، پڕۆژەكە لە 

664 یەكەی نیشتەجێبوون 
لە جۆری شوقە و ڤێال 

)702 شوقە، 164 ڤێال( 
پێكهاتووە. نرخی خانووبەرە 

لە پرۆژەی گوندی ئەڵمانی 
یەک لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا بەراورد بە ساڵی 
رابردوو بەرزبووەتەوە، 

بەڵام لەچاو ساڵی 2019 
دابەزیوە. نرخی یەک مەتر 

دووجا لەم پرۆژەیە لە 
چارەکی یەکەمی 2019 
دا بە 620 دۆالر بوو، لە 
چارەکی یەکەمی 2020 

دا بە 551.72 دۆالر و لە 
چارەکی یەکەمی ئەمساڵدا 

بە 587 دۆالر بووە، لەڕووی 
کرێ، نرخی یەک مەتر دووجا 

بۆ کرێ لە ساڵی 2019 و 
چارەکی یەکەمی ئەمساڵ 

جێگیر بووە و بە 2.7 دۆالر 
بووە.  
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خشتەی ژمارە 190 - نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە پرۆژەی گوندی ئەڵمانی سێ لە زۆنی ئەی )رۆژهەڵاتی ئەزمەڕ، ناو بازنەی 60 مەتری(

زۆنی ئەی )رۆژهەڵات - ئەزمەڕ( ناو بازنەی 60 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەر 
بە مەتر 
دووجا 
خانوو

مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان
تێکڕای نرخ لە یەک 

ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان کرێ خانوو کڕین و فرۆشتن 
خانوو کرێ کڕین و فرۆشتن

800.00

800.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 پرۆژەی شوقەکانی 
گوندی ئەڵمانی سێ

800.00 160,000.00 200 مانگی دوو

مانگی  سێ

845.00

مانگی چوار
چارەکی 
دووەم

840.00 168,000.00 200 مانگی پێنج

850.00 170,000.00 200 مانگی شەش

780.00

860.00 172,000.00 200 مانگی حەوت
چارەکی 
200سێیەم مانگی هەشت

780.00 156,000.00 200 مانگی نۆ

800.00

775.00 155,000.00 200 مانگی دە
چارەکی 
825.00چوارەم 165,000.00 200 مانگی یانزە

800.00 160,000.00 200 مانگی دوانزە

1,053.33

150 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 پرۆژەی شوقەکانی 
گوندی ئەڵمانی سێ

150 مانگی دوو

مانگی  سێ

1,050.00

1,033.33 155,000.00 150 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

1,066.67 160,000.00 150 مانگی شەش

1,053.33

مانگی حەوت
چارەکی 
1,053.33سێیەم 158,000.00 150 مانگی هەشت

مانگی نۆ

1,080.00

1,080.00 162,000.00 150 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزەچوارەم

150 مانگی دوانزە

1,150.00

1,133.33 170,000.00 150 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 پرۆژەی شوقەکانی 

1,166.67گوندی ئەڵمانی سێ 175,000.00 150 مانگی دوو

مانگی سێ

سەرچاوە: کۆمپانیای عقاراتی نویڵ/ 16-14ی نیسان 2021 

 نرخی خانووبەرە لە 
پرۆژەی گوندی ئەڵمانی 
سێ لە ماوەی چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵ و دوو 
ساڵی رابردوودا روو 

لە بەرزبوونەوە بووە. 
نرخی یەک مەتر دووجا 

لە ساڵی 2019 بە 800 
دۆالر و لە ساڵی 2020 بە 
1053 دۆالر و لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا بە 
1150 دۆالر بووە. 
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خشتەی ژمارە 191 - نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە پرۆژەی شوقەکانی شاری دایک لە زۆنی ئەی )رۆژهەڵاتی ئەزمەڕ، ناو بازنەی 60 مەتری(

زۆنی ئەی )رۆژهەڵات - ئەزمەڕ( ناو بازنەی 60 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پرۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان کرێ خانوو کڕین و فرۆشتن 

خانوو کرێ کڕین و فرۆشتن

1.74

1.74

782.61

771.74

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 پرۆژەی شوقەکانی 
شاری دایک

1.74 760.87 400.00 175,000.00 230 مانگی دوو

1.74 782.61 400.00 180,000.00 230 مانگی  سێ

1.74 778.26

مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

1.74 778.26 400.00 179,000.00 230 مانگی شەش

1.74 786.96

782.61 180,000.00 230 مانگی حەوت
چارەکی 
1.74سێیەم 791.30 400.00 182,000.00 230 مانگی هەشت

مانگی نۆ

1.74 804.35

مانگی دە
چارەکی 
1.74چوارەم 804.35 400.00 185,000.00 230 مانگی یانزە

مانگی دوانزە

1.52

1.52

748.91

763.04

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 پرۆژەی شوقەکانی 
شاری دایک

1.52 763.04 350.00 175,500.00 230 مانگی دوو

مانگی  سێ

1.52 739.13

مانگی چوار
چارەکی 
1.52دووەم 739.13 350.00 170,000.00 230 مانگی پێنج

مانگی شەش

1.52 758.70

1.52 756.52 350.00 174,000.00 230 مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم

1.52 760.87 350.00 175,000.00 230 مانگی هەشت

مانگی نۆ

1.52 739.13

1.52 730.43 350.00 168,000.00 230 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزەچوارەم

1.52 747.83 350.00 172,000.00 230 مانگی دوانزە

1.96 784.78

1.96 782.61 450.00 180,000.00 230 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 پرۆژەی شوقەکانی 

گوندی شاری دایک
1.96 786.96 450.00 181,000.00 230 مانگی دوو

مانگی سێ

سەرچاوە: نووسینگەی کۆشکی مەلیک/ 6-3ی ئایاری 2021

 نرخی خانووبەرە لە پرۆژەی 
شوقەکانی شاری دایک 

تاڕادەیەک لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا 

گەیشتووەتە نرخی ساڵی 
2019 و یەک مەتر دووجا 

بە 784 دۆالر مامەڵەی 
پێوەکراوە. نرخی یەک مەتر 

دووجا شوقە بۆ کرێ لە 
ساڵی 2019 دا بە 1.74 
دۆالر و ساڵی 2020 بە 

1.52 دۆالر و لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵیشدا بە 

1.96 دۆالر بووە.
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3.2.2 بازاڕی خانووبەرە زۆنی بی )رۆژهەڵات – قیبلە( 

لــەم زۆنــەدا لــە ســاڵی 2019 نرخــی یــەک مەتــر دووجــا خانــوو بــە 490.83 دۆالر و لــە ســاڵی 2020 بــە 525 دۆالر و لــە چارەکــی یەکەمــی ئەمساڵیشــدا 
ــە چارەکــی یەکەمــی  ــەڵام ل ــووە، ب ــە 1.25 دۆالر ب ــۆ کــرێ لــە ســاڵی 2019 و 2020دا ب ــر دووجــا خانــووش ب ــووە. نرخــی یــەک مەت ــە 506.67 دۆالر ب ب
ئەمســاڵدا بــۆ 1.15 دۆالر دابەزیــوە. لەنێــو پرۆژەکانــی ئــەم زۆنــەدا نرخــی یــەک مەتــر دووجــا شــوقە لــە ســاڵی 2019 بــە 592.31 دۆالر بــووە و ســاڵی 
2020 بــە 583.65 دۆالر بــووە، بــەڵام لــە چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵدا بەڕێــژەی %11.25 بەرزبووەتــەوە و نرخــی یــەک مەتــر دووجــا شــوقە بــە 658.97 

دۆالر بــووە.

بەهەمــان شــێوەی زۆنــی ئــەی، لــەم زۆنەشــدا نرخــی یــەک مەتــر دووجــا خانــوو لــە نــاوەوەی بازنــەی مەلیــک مەحمــوود گرانتــرە لــە دەرەوەی بازنــەی 
مەلیــک مەحمــوود. بــۆ نموونــە لــە چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵدا نرخــی یــەک مەتــر دووجــا خانــوو بــە 476 دۆالر بــووە، بــەڵام لــە نــاوەوەی بازنــەی مەلیــک 

مەحمــوود بــە 610 دۆالر بــووە.

لــە زۆنــی بــی نرخــی یــەک مەتــر دووجــا شــوقە بــۆ کــرێ لــە مــاوەی دووســاڵی رابــردوودا دابەزیــوە، ســاڵی 2019 بــە 1.91 دۆالر بــوو، ســاڵی 2020 بــە 
1.81 دۆالر و لــە چارەکــی یەکەمــی ئەمساڵیشــدا بــە 1.61 دۆالر بەکرێــدراوە. یەکێــک لــە هۆکارەکانــی دابەزینــی کــرێ، بــۆ دابەزینــی بەهــای دینــار لــە 

بەرامبــەر دۆالر دەگەڕێتــەوە، چونکــە زۆربــەی شــوێنەکانی ســلێمانی بــە دینــار بەکرێــدراون.
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خشتەی ژمارە 192 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی خەبات لە زۆنی بی  )رۆژهەڵات – قیبلە، ناو بازنەی 60 مەتری(

زۆنی بی  )رۆژهەڵات - قیبلە ( ناو بازنەی 60 مەتری 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

کرێ 
خانوو

کڕین و فرۆشتن 
خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

1.11

1.11

366.67

333.33

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی خەبات

1.11 333.33 166.67 50,000.00 150 مانگی دوو

مانگی  سێ     

1.11 373.33

1.11 366.67 166.00 55,000.00 150 مانگی چوار
چارەکی 
1.11دووەم 380.00 166.00 57,000.00 150 مانگی پێنج

مانگی شەش      

1.11 370.00

1.11 373.33 166.00 56,000.00 150 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

1.11 366.67 166.00 55,000.00 150 مانگی نۆ

1.11 363.33

مانگی دە     
چارەکی 
1.11چوارەم  366.67 166.00 55,000.00 150 مانگی یانزە

1.11 360.00 166.00 54,000.00 150 مانگی دوانزە

1.11

1.11

347.50

333.33

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی خەبات

1.11 333.33 166.67 50,000.00 150 مانگی دوو

مانگی  سێ     

1.11 350.00

مانگی چوار     
چارەکی 
1.11دووەم 350.00 166.00 52,500.00 150 مانگی پێنج

مانگی شەش      

1.11 345.00

1.11 356.67 166.00 53,500.00 150 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

1.11 333.33 166.00 50,000.00 150 مانگی نۆ

1.11 363.33

1.11 360.00 166.00 54,000.00 150 مانگی دە
چارەکی 
1.11چوارەم  366.67 166.00 55,000.00 150 مانگی یانزە

مانگی دوانزە     

 0.92  506.67

0.92 513.33 137.93 77,000.00 150 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 0.91گەڕەکی خەبات 500.00 137.00 75,000.00 150 مانگی دوو

مانگی سێ     

سەرچاوە: نووسینگەی گوڵی شەقام، نووسینگەی هانی و نووسینگەی شان/25-20ی نیسان 2021

 نرخی خانووبەرە لە 
گەڕەکی خەبات لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا لەچاو 
چارەکی یەکەمی 2020 
و 2019 بەڕێژەی 51% 

بەرزبووەتەوە، نرخی یەک 
مەتر دووجا خانوو لە ساڵی 

2019 بە 366.67 دۆالر 
بوو، لە ساڵی 2020 بە 

347.5 دۆالر و لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا بە 

506.67 دۆالر مامەڵەی 
پێوەکراوە، لە گەڕەکی 
خەبات نرخی یەک مەتر 

دووجا خانوو بۆ کرێ لە 
ساڵی 2019 و 2020 بە 

1.11 دۆالر و لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا بە 0.92 

دۆالر بووە. 
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خشتەی ژمارە 193 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی سەرشەقام لە زۆنی بی )رۆژهەڵات – قیبلە، ناو بازنەی 60 مەتری(

زۆنی بی  )رۆژهەڵات - قیبلە ( ناو  بازنەی 60 مەتری 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پرۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

کرێ 
خانوو

کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

1.25

1.25

413.33

400.00

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی 
سەرشەقام

1.25 400.00 187.00 60,000.00 150 مانگی دوو

1.25 400.00 187.00 60,000.00 150 مانگی  سێ

1.25 406.67

مانگی چوار     
چارەکی 
1.25دووەم 406.67 187.00 61,000.00 150 مانگی پێنج

مانگی شەش      

1.25 420.00

1.25 406.67 187.00 61,000.00 150 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

1.25 433.33 187.00 65,000.00 150 مانگی نۆ

1.25 426.67

1.25 420.00 187.00 63,000.00 150 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزە     چوارەم 

1.25 433.33 187.50 65,000.00 150 مانگی دوانزە

1.25

1.25

478.33

433.33

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی 
سەرشەقام

1.25 433.33 187.50 65,000.00 150 مانگی دوو

مانگی  سێ     

1.25 466.67

مانگی چوار     
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

1.25 466.67 187.00 70,000.00 150 مانگی شەش 

1.25 490.00

1.25 513.33 187.00 77,000.00 150 مانگی حەوت
چارەکی 
1.25سێیەم 466.67 187.00 70,000.00 150 مانگی هەشت

مانگی نۆ     

1.25 586.67

1.25 533.33 187.00 80,000.00 150 مانگی دە
چارەکی 
1.25چوارەم  600.00 187.00 90,000.00 150 مانگی یانزە

1.25 586.67 187.00 88,000.00 150 مانگی دوانزە

 1.03  433.33

1.03 400.00 155.17 60,000.00 150 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 گەڕەکی 

1.03سەرشەقام 466.67 155.00 70,000.00 150 مانگی دوو

مانگی سێ     

سەرچاوە: نووسینگەی پاشا، نووسینگەی گوڵی شەقام، نووسینگەی هانی و نووسینگەی شان/25-20ی نیسان 2021

 نرخی خانووبەرە لە 
چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا بەراورد بە 
چارەکی یەکەمی 2019 

بەرزبووەتەوە، نرخی 
یەک مەتر دووجا لە 

سەرشەقام لە ساڵی 
2019 بە 400 دۆالر 

بووە، لە چارەکی 
یەکەمی 2020 بە 433.3 

دۆالر و لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵیشدا 

بە 433 دۆالر مامەڵەی 
پێوەکراوە، نرخی یەک 
مەتر دووجا خانوو بۆ 

کرێ لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا دابەزیوە و 
بە 1.03 دۆالر بووە، 

لەکاتێکدا لە ساڵی 2019 
و 2020 بە 1.25 دۆالر 

بەکرێدراوە. 
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خشتەی ژمارە 194 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی سەرکارێز  لە زۆنی بی  )رۆژهەڵات – قیبلە، لەناو بازنەی 60 مەتری(

زۆنی بی )رۆژهەڵات - قیبلە ( ناو بازنەی 60 مەتری 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پرۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

کرێ 
خانوو

کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و فرۆشتن

0.83

0.83

585.00

585.00

0.83 585.00 166.67 117,000.00 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی سەرکارێز 

0.83 585.00 166.00 117,000.00 200 مانگی دوو

0.83 575.00 166.00 115,000.00 200 مانگی  سێ

0.83 587.50

مانگی چوار     
چارەکی 
0.83دووەم 587.50 166.00 117,500.00 200 مانگی پێنج

مانگی شەش      

0.83 585.00

0.83 570.00 166.00 114,000.00 200 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

0.83 600.00 166.00 120,000.00 200 مانگی نۆ

0.83 580.00

0.83 580.00 166.00 116,000.00 200 مانگی دە
چارەکی 
0.83چوارەم  600.00 166.00 120,000.00 200 مانگی یانزە

 575.00  115,000.00 200 مانگی دوانزە

0.94

0.94

595.00

575.00

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی سەرکارێز 

0.94 575.00 187.50 115,000.00 200 مانگی دوو

مانگی  سێ     

0.94 605.00

مانگی چوار     
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

0.94 605.00 187.00 121,000.00 200 مانگی شەش 

0.94 597.50

مانگی حەوت     
چارەکی 
0.94سێیەم 595.00 187.00 119,000.00 200 مانگی هەشت

0.94 600.00 187.00 120,000.00 200 مانگی نۆ

0.94 592.50

0.94 585.00 187.00 117,000.00 200 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزە     چوارەم 

0.94 600.00 187.00 120,000.00 200 مانگی دوانزە

 0.86  595.00

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم 2021 0.86گەڕەکی سەرکارێز  590.00 172.41 118,000.00 200 مانگی دوو

0.86 600.00 172.00 120,000.00 200 مانگی سێ

سەرچاوە: نووسینگەی پاشا، نووسینگەی گوڵی شەقام، نووسینگەی هانی و نووسینگەی شان/25-20ی نیسان 2021

نرخی خانووبەرە لە 
گەڕەکی سەرکارێز لە 

چارەکی یەکەمی ئەمساڵ 
و ساڵی 2020 جێگیر بووە 

و نرخی یەک مەتر دووجا 
بە 595 دۆالر بووە، لە 

ساڵی 2019دا یەک مەتر 
دووجا بە 585 دۆالر 
مامەڵەی پێوەکراوە. 

یەک مەتر دووجا خانوو 
لە سەرکارێز لە خوار یەک 

دۆالر بەکرێدراوە. 
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خشتەی ژمارە 195 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە  گەڕەکی مەڵکەندی  لە زۆنی بی  )رۆژهەڵات – قیبلە، ناو بازنەی 60 مەتری(

زۆنی بی  )رۆژهەڵات - قیبلە ( ناو بازنەی 60 مەتری 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر 
بە مەتر 
دووجا 
خانوو

مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان 
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان 
کرێ 
خانوو

کڕین و فرۆشتن 
خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

1.70

1.70

709.09

668.18

1.70 700.00 187.50 77,000.00 110 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی مەڵکەندی

1.70 636.36 187.00 70,000.00 110 مانگی دوو

مانگی  سێ     

1.70 681.82

مانگی چوار     
چارەکی 
1.70دووەم 681.82 187.00 75,000.00 110 مانگی پێنج

1.70  187.00  110 مانگی شەش 

1.70 736.36

مانگی حەوت     
چارەکی 
1.70سێیەم 727.27 187.00 80,000.00 110 مانگی هەشت

1.70 745.45 187.00 82,000.00 110 مانگی نۆ

1.70 781.82

1.70 781.82 187.00 86,000.00 110 مانگی دە
چارەکی 
1.70چوارەم  727.27 187.00 80,000.00 110 مانگی یانزە

1.70 790.91 187.00 87,000.00 110 مانگی دوانزە

2.08

2.08

715.00

750.00

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی مەڵکەندی

2.08 750.00 208.33 75,000.00 100 مانگی دوو

مانگی  سێ     

2.08 700.00

مانگی چوار     
چارەکی 
2.08دووەم 700.00 208.00 70,000.00 100 مانگی پێنج

2.08  208.00  100 مانگی شەش 

2.08 730.00

مانگی حەوت     
چارەکی 
2.08سێیەم 730.00 208.00 73,000.00 100 مانگی هەشت

2.08  208.00  100 مانگی نۆ

2.08 700.00

مانگی دە     
چارەکی 
2.08چوارەم   208.00  100 مانگی یانزە

2.08 700.00 208.00 70,000.00 100 مانگی دوانزە

 2.50  625.00

2.50 650.00 250.00 65,000.00 100 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 2.50گەڕەکی مەڵکەندی 600.00 250.00 60,000.00 100 مانگی دوو

مانگی سێ     

گەڕەکی مەڵکەندی خانوو 
کۆن ، 

سەرچاوە: نووسینگەی رزگار، نووسینگەی پاشا/30-25ی نیسان 2021

 نرخی خانووبەرە لە 
گەڕەکی مەڵکەندی لە 

ساڵی 2020، لەچاو ساڵی 
2019 و چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵ بەرزبووەتەوە، 
نرخی یەک مەتر دووجا 
خانوو لە مەڵکەندی لە 

ساڵی 2019 بە 709 دۆالر 
بوو، لە ساڵی 2020 بە 

715 دۆالر و لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵ بە 625 

دۆالر بووە. نرخی یەک 
مەتر دووجا خانوو بۆ کرێ 
روو لە بەرزبوونەوە بووە، 

نرخی یەک مەتر دووجا 
خانوو لە ساڵی 2019 بە 
1.7 دۆالر بووە، لە ساڵی 

2020 بە 2.08 دۆالر 
و لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا بە 2.50 دۆالر 
بووە. 
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خشتەی ژمارە 196 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی جوولەکان لە زۆنی بی )رۆژهەڵات – قیبلە( ناو بازنەی 60 مەتری

زۆنی بی )رۆژهەڵات - قیبلە ( ناو بازنەی 60 مەتری 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پرۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان  کرێ خانوو کڕین و 

فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 
فرۆشتن

1.39

1.39

423.50

400.00

1.39 400.00 208.00 60,000.00 150 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی جوولەکان

مانگی دوو     

مانگی  سێ

1.39 283.33

1.39 293.33 208.00 44,000.00 150 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

1.39 273.33 208.00 41,000.00 150 مانگی شەش 

1.39 423.33

مانگی حەوت     
چارەکی 
1.39سێیەم 446.67 208.00 67,000.00 150 مانگی هەشت

1.39 400.00 208.00 60,000.00 150 مانگی نۆ

1.39 430.00

1.39 426.67 208.00 64,000.00 150 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزە     چوارەم 

1.39 433.33 208.33 65,000.00 150 مانگی دوانزە

1.39

1.39

652.50

600.00

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی جوولەکان

1.39 600.00 208.00 90,000.00 150 مانگی دوو

مانگی  سێ     

1.39 643.33

مانگی چوار     
چارەکی 
1.39دووەم 633.33 208.00 95,000.00 150 مانگی پێنج

1.39 653.33 208.00 98,000.00 150 مانگی شەش 

1.39 666.67

مانگی حەوت     
چارەکی 
1.39سێیەم 666.67 208.00 100,000.00 150 مانگی هەشت

مانگی نۆ     

1.43 661.67

1.40 646.67 210.00 97,000.00 150 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزە     چوارەم 

1.47 676.67 220.00 101,500.00 150 مانگی دوانزە

 1.15  793.33

1.15 786.67 172.41 118,000.00 150 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 مانگی دوو     گەڕەکی جوولەکان

1.15 800.00 172.00 120,000.00 150 مانگی سێ

جیاوازی نرخی گەڕەکی جوولەکان بەهۆی تاپۆ و بێ تاپۆییە

سەرچاوە: نووسینگەی رزگار، نووسینگەی پاشا/30-25ی نیسان 2021

 نرخی خانووبەرە لە 
گەڕەکی جوولەکان لە 

چارەکی یەکەمی ئەمساڵ 
و دوو ساڵی رابردوودا 

روو لە بەرزبوونەوە بووە، 
نرخی یەک مەتر دووجا 

خانوو لە ساڵی 2019 بە 
423.5 دۆالر بووە، لە 

ساڵی 2020 بە 652 دۆالر 
و لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا بەرزبووەتەوە 
بۆ 793 دۆالر، لەڕووی 
نرخی کرێ جێگیر بووە، 

بەڵام لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا نرخی یەک 
مەتر دووجا خانوو بۆ 

کرێ بووەتە 1.15 دۆالر، 
ئەویش بەهۆی دابەزینی 

بەهای دیناری عێراقی 
بەرانبەر دۆالری ئەمریکی. 
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خشتەی ژمارە 197 نیشاندەری نرخی  کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە  گەڕەکی چوارباخ  لە زۆنی بی  )رۆژهەڵات – قیبلە( ناو بازنەی 60 مەتری

زۆنی بی  )رۆژهەڵات - قیبلە ( ناو بازنەی 60 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر 
بە مەتر 
دووجا 
خانوو

مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان کرێ خانوو
کڕین و 

فرۆشتن 
خانوو

کرێ کڕین و فرۆشتن

1.42

1.39

659.17

633.33

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی چوارباخ

1.39 633.33 208.33 95,000.00 150 مانگی دوو

مانگی  سێ

1.39 668.33

1.39 643.33 208.00 96,500.00 150 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

1.39 693.33 208.00 104,000.00 150 مانگی شەش

1.46 673.33

مانگی حەوت
چارەکی 
1.39سێیەم 666.67 208.00 100,000.00 150 مانگی هەشت

1.53 680.00 230.00 102,000.00 150 مانگی نۆ

1.53 650.00

1.53 230.00 150 مانگی دە
چارەکی 
1.53چوارەم 650.00 230.00 97,500.00 150 مانگی یانزە

مانگی دوانزە

1.39

1.39

688.33

666.67

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی چوارباخ

1.39 666.67 208.33 100,000.00 150 مانگی دوو

مانگی  سێ

1.40 683.33

مانگی چوار
چارەکی 
1.40دووەم 683.33 210.00 102,500.00 150 مانگی پێنج

مانگی شەش

1.39 713.33

1.39 693.33 208.00 104,000.00 150 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

1.39 733.33 208.00 110,000.00 150 مانگی نۆ

1.39 693.33

مانگی دە
چارەکی 
1.39چوارەم 720.00 208.00 108,000.00 150 مانگی یانزە

1.39 666.67 208.00 100,000.00 150 مانگی دوانزە

1.15 813.33

1.15 826.67 172.41 124,000.00 150 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 1.15گەڕەکی چوارباخ 800.00 172.00 120,000.00 150 مانگی دوو

مانگی سێ

سەرچاوە: نووسینگەی گلینەی چوارباخ 10ی ئایار 2021

 نرخی خانووبەرە لە 
گەڕەکی چوارباخ روو لە 
بەرزبوونەوە بووە، نرخی 

یەک مەتر دووجا خانوو لە 
ساڵی 2019 بە 659.17 

دۆالر بووە، لە ساڵی 
2020 بە 688.83 دۆالر 

و لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا بە 813 دۆالر 

مامەڵەی پێوەکراوە، 
بەپێچەوانەی کڕین و 

فرۆشتنەوە، نرخی یەک 
مەتر دووجا خانوو بۆ 

کرێ روو لە دابەزین بووە 
و لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا گەیشتووەتە 
1.15 دۆالر. 
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خشتەی ژمارە 198 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی مامەیارە  لە زۆنی بی  )رۆژهەڵات – قیبلە( ناو بازنەی 60 مەتری

زۆنی بی  )رۆژهەڵات - قیبلە ( ناو بازنەی 60 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر 
بە مەتر 
دووجا 
خانوو

مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان کرێ خانوو کڕین و فرۆشتن 
خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

2.08

2.08

632.50

610.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی مامەیارە

مانگی دوو

2.08 610.00 208.33 61,000.00 100 مانگی  سێ

2.08 650.00

2.08 208.00 100 مانگی چوار
چارەکی 
2.08دووەم 650.00 208.00 65,000.00 100 مانگی پێنج

2.08 650.00 208.00 65,000.00 100 مانگی شەش

2.08 620.00

2.08 208.00 100 مانگی حەوت
چارەکی 
2.08سێیەم 640.00 208.00 64,000.00 100 مانگی هەشت

2.08 600.00 208.00 60,000.00 100 مانگی نۆ

2.08 645.00

2.08 640.00 208.00 64,000.00 100 مانگی دە
چارەکی 
چوارەم

2.08 650.00 208.00 65,000.00 100 مانگی یانزە

مانگی دوانزە

0.94

0.94

456.25

425.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی مامەیارە

0.94 425.00 187.50 85,000.00 200 مانگی دوو

مانگی  سێ

0.94 450.00

مانگی چوار
چارەکی 
0.94دووەم 450.00 187.00 90,000.00 200 مانگی پێنج

0.94 187.00 200 مانگی شەش

0.94 462.50

0.00 475.00 95,000.00 200 مانگی حەوت
چارەکی 
0.94سێیەم 187.00 200 مانگی هەشت

0.94 450.00 187.00 90,000.00 200 مانگی نۆ

0.94 462.50

0.94 470.00 187.00 94,000.00 200 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزەچوارەم

0.94 455.00 187.00 91,000.00 200 مانگی دوانزە

0.86 455.00

0.86 460.00 172.41 92,000.00 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 0.86گەڕەکی مامەیارە 450.00 172.00 90,000.00 200 مانگی دوو

مانگی  سێ

سەرچاوە: نووسینگەی عومەر فەتحوڵڵا 10ی ئایار 2021

نرخی خانووبەرە لە 
گەڕەکی مامەیارە 

لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا بەراورد بە دوو 

ساڵی رابردوو دابەزیوە، 
نرخی یەک مەتر دووجا 
خانوو لە مامەیارە لە 

ساڵی 2019 بە 632.5 
دۆالر بوو، لە ساڵی 

2020 بە 456.25 دۆالر 
و لە چارەکی یەکەمی 

ئەمسالیش بە 455 دۆالر 
مامەڵەی پێوەکراوە، 

نرخی یەک مەتر دووجا بۆ 
کرێ لە مامەیارە روو لە 

دابەزین بووە و لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵ بووەتە 
0.86 دۆالر بۆ هەر مەتر 

دووجایەک، لەکاتێکدا 
لە ساڵی 2019 بە 2.08 

دۆالر بەکرێدراوە. 
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خشتەی ژمارە 199 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە  گەڕەکی برایم پاشا لە زۆنی بی )رۆژهەڵات – قیبلە( ناو بازنەی 60 مەتری

زۆنی بی  )رۆژهەڵات - قیبلە ( ناو بازنەی 60 مەتری 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پرۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان  کرێ خانوو کڕین و 

فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 
فرۆشتن

1.25

1.25

753.75

742.50

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی برایم پاشا

1.25 750.00 250.00 150,000.00 200 مانگی دوو

1.25 735.00 250.00 147,000.00 200 مانگی  سێ

1.25 755.00

مانگی چوار     
چارەکی 
1.25دووەم 755.00 250.00 151,000.00 200 مانگی پێنج

مانگی شەش      

1.25 755.00

1.25 760.00 250.00 152,000.00 200 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

1.25 750.00 250.00 150,000.00 200 مانگی نۆ

1.25 752.50

1.25 745.00 250.00 149,000.00 200 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزە     چوارەم 

1.25 760.00 250.00 152,000.00 200 مانگی دوانزە

1.25

1.25

752.50

750.00

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی برایم پاشا

1.25 750.00 250.00 150,000.00 200 مانگی دوو

مانگی  سێ     

1.25 755.00

مانگی چوار     
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

1.25 755.00 250.00 151,000.00 200 مانگی شەش 

1.25 756.25

مانگی حەوت     
چارەکی 
1.25سێیەم 750.00 250.00 150,000.00 200 مانگی هەشت

1.25 762.50 250.00 152,500.00 200 مانگی نۆ

1.25 745.00

1.25 740.00 250.00 148,000.00 200 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزە     چوارەم 

1.25 750.00 250.00 150,000.00 200 مانگی دوانزە

 1.03  732.50

1.03 740.00 206.90 148,000.00 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 مانگی دوو     گەڕەکی برایم پاشا

1.03 725.00 206.00 145,000.00 200 مانگی  سێ

سەرچاوە: نووسینگەی عمر فەتحوڵڵا 8ی ئایار 2021

 نرخی خانووبەرە لە 
گەڕەکی برایم پاشا لە 

دوو ساڵی رابردوودا 
جێگیر بووە و نرخی یەک 

مەتر دووجا خانوو لەو 
گەڕەکە بە 752 دۆالر 
مامەڵەی پێوەکراوە، 

بەڵام لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا دابەزیوە بۆ 

732.50 دۆالر، بەهەمان 
شێوەش بۆ کرێ 

نرخی یەک مەتر دووجا 
لەم گەڕەکە بە 1.25 
دۆالر بووە، لەکاتێکدا 

لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا دابەزیوە بۆ 

1.03 دۆالر بۆ هەر مەتر 
دووجایەک. 
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خشتەی ژمارە 200 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی  شێخ محێدین لە زۆنی بی )رۆژهەڵات – قیبلە( ناو بازنەی 60 مەتری

زۆنی بی ) رۆژهەڵات - قیبلە( ناو بازنەی 60 مەتری 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر 
بە مەتر 
دووجا 
خانوو

مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان 
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان 
کرێ 
خانوو

کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

1.25

1.25

583.33

500.00

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی شێخ محێدین

1.25 500.00 187.50 75,000.00 150 مانگی دوو

مانگی  سێ     

1.25 491.67

1.25 466.67 187.50 70,000.00 150 مانگی چوار
چارەکی 
1.25دووەم 516.67 188.00 77,500.00 150 مانگی پێنج

مانگی شەش      

1.25 666.67

1.25 533.33 187.00 80,000.00 150 مانگی حەوت
چارەکی 
1.25سێیەم 666.67 187.00 100,000.00 150 مانگی هەشت

1.25 733.33 187.00 110,000.00 150 مانگی نۆ

1.25 683.33

مانگی دە     
چارەکی 
1.25چوارەم  700.00 187.00 105,000.00 150 مانگی یانزە

1.25 666.67 187.00 100,000.00 150 مانگی دوانزە

1.25

1.25

705.00

666.67

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی شێخ محێدین

1.25 666.67 187.50 100,000.00 150 مانگی دوو

مانگی  سێ     

0.63 696.67

  187.50 مانگی چوار  
چارەکی 
1.25دووەم 693.33 188.00 104,000.00 150 مانگی پێنج

0.00 700.00  105,000.00 150 مانگی شەش 

1.25 713.33

  187.00 مانگی حەوت  
چارەکی 
187.00  سێیەم مانگی هەشت  

1.25 713.33 187.00 107,000.00 150 مانگی نۆ

1.25 726.67

مانگی دە     
چارەکی 
1.25چوارەم  720.00 187.00 108,000.00 150 مانگی یانزە

1.25 733.33 187.00 110,000.00 150 مانگی دوانزە

 1.32  740.00

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم 2021 1.25گەڕەکی شێخ محێدین 740.00 187.00 111,000.00 150 مانگی دوو

1.40 733.33 210.00 110,000.00 150 مانگی سێ

جیاوازی نرخ گەڕەکی شێخ محیدین بەهۆی خانوو کۆن و نوێیە

سەرچاوە: نووسینگەی شێخ محێدین 29ی نیسان 2021

 نرخی خانووبەرە لە 
گەڕەکی شێخ محێدین لە 
چارەکی یەکەمی ئەمساڵ 

و دوو ساڵی رابردوودا 
روو لە بەرزبوونەوە 

بووە، نرخی یەک مەتر 
دووجا خانوو لە ساڵی 

2019 بە 583.33 دۆالر 
بوو، لە ساڵی 2020 بە 

705 دۆالر و لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵ بە 740 

دۆالر بووە. بەهەمان 
شێوەش نرخی کرێ لە 

بەرزبوونەوەدا بووە، نرخی 
یەک مەتر دووجا خانوو بۆ 
کرێ لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵ بە 1.32 دۆالر 

بووە، لەکاتێکدا لە ساڵی 
2019 و 2020 بە 1.25 

دۆالر بەکرێدراوە. 
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خشتەی ژمارە 201 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لەگەڕەکی شارەوانی لە زۆنی بی )رۆژهەڵات – قیبلە( ناو بازنەی 60 مەتری

زۆنی بی ) رۆژهەڵات - قیبلە ( ناو بازنەی 60 مەتری 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پرۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان  کرێ خانوو کڕین و فرۆشتن 

خانوو کرێ کڕین و 
فرۆشتن

1.25

1.25

675.00

616.67

1.25 566.67 187.00 85,000.00 150 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی شارەوانی

مانگی دوو     

1.25 666.67 187.00 100,000.00 150 مانگی  سێ

1.25 6,000.00

مانگی چوار     
چارەکی 
1.25دووەم 6,000.00 187.00 900,000.00 150 مانگی پێنج

مانگی شەش      

1.25 650.00

1.25 700.00 187.00 105,000.00 150 مانگی حەوت
چارەکی 
1.25سێیەم 600.00 187.00 90,000.00 150 مانگی هەشت

مانگی نۆ     

1.25 700.00

1.25 716.67 187.00 107,500.00 150 مانگی دە
چارەکی 
1.25چوارەم  700.00 187.00 105,000.00 150 مانگی یانزە

1.25 700.00 187.00 105,000.00 150 مانگی دوانزە

1.17

1.25

618.75

600.00

1.25  187.00  150 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی شارەوانی

1.25 600.00 187.00 90,000.00 150 مانگی دوو

مانگی  سێ     

1.09 616.67

0.94 600.00 187.00 120,000.00 200 مانگی چوار
چارەکی 
1.25دووەم 633.33 187.00 95,000.00 150 مانگی پێنج

مانگی شەش      

1.09 620.83

0.94 575.00 187.00 115,000.00 200 مانگی حەوت
چارەکی 
187.00  سێیەم مانگی هەشت  

1.25 666.67 187.00 100,000.00 150 مانگی نۆ

1.25 625.00

0.94 625.00 187.00 125,000.00 200 مانگی دە
چارەکی 
1.25چوارەم  0.00 187.00  150 مانگی یانزە

1.25 700.00 187.00 105,000.00 150 مانگی دوانزە

 1.75  770.83

1.75 750.00 210.00 90,000.00 120 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 1.75گەڕەکی شارەوانی 791.67 210.00 95,000.00 120 مانگی دوو

مانگی  سێ     

نرخی خانووەکانی شارەوانی الی یاریگەی چیا گرانترە

سەرچاوە: نووسینگەی شارەوانی 28ی نیسان 2021

 نرخی خانووبەرە لە 
گەڕەکی شارەوانی 
لە چارەکی یەکەی 

ئەمساڵدا لەچاو چارەکی 
یەکەمی 2019 و 2020 

بەرزبووەتەوە. نرخی یەک 
مەتر دووجا بە 770 دۆالر 

مامەڵەی پێوەکراوە. 
لەڕووی کرێ، نرخی یەک 

مەتر دووجا خانوو بۆ کرێ 
لە گەڕەکی شارەوانی لە 
چارەکی یەکەمی 2019 
و 2020 جێگیر بووە و 

بە 1.25 دۆالر بووە، 
بەڵام لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا بەرزبووەتەوە 
بۆ 1.75 دۆالر.  



265

خشتەی ژمارە 202 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لەگەڕەکی کازیوە یەک و دوو لە زۆنی بی )رۆژهەڵات – قیبلە( دەرەوەی  بازنەی 60 مەتری

زۆنی بی ) رۆژهەڵات - قیبلە ( دەرەوەی بازنەی 60 مەتری 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر 
بە مەتر 
دووجا 
خانوو

مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 
تێکڕای نرخ لە پرۆژەکان

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان 
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان  کرێ خانوو کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

2.08

2.08

640.00

625.00

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی کازیوە 1+2

مانگی دوو     

2.08 625.00 208.33 62,500.00 100 مانگی  سێ

2.08 660.00

2.08 670.00 208.00 67,000.00 100 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

2.08 650.00 208.00 65,000.00 100 مانگی شەش 

2.08 655.00

2.08 660.00 208.00 66,000.00 100 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

2.08 650.00 208.00 65,000.00 100 مانگی نۆ

2.08 625.00

2.08 650.00 208.00 65,000.00 100 مانگی دە
چارەکی 
2.08چوارەم  600.00 208.00 60,000.00 100 مانگی یانزە

مانگی دوانزە     

2.30

2.29

555.00

550.00

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی کازیوە 1+2

2.29 550.00 229.17 55,000.00 100 مانگی دوو

مانگی  سێ     

2.30 525.00

مانگی چوار     
چارەکی 
2.30دووەم 525.00 230.00 52,500.00 100 مانگی پێنج

مانگی شەش      

2.30 575.00

مانگی حەوت     
چارەکی 
2.30سێیەم 575.00 230.00 57,500.00 100 مانگی هەشت

مانگی نۆ     

2.30 560.00

2.30 580.00 230.00 58,000.00 100 مانگی دە
چارەکی 
2.30چوارەم  550.00 230.00 55,000.00 100 مانگی یانزە

2.30 560.00 230.00 56,000.00 100 مانگی دوانزە

 2.03  625.00

2.07 650.00 206.90 65,000.00 100 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 مانگی دوو     گەڕەکی کازیوە 1+2

2.00 600.00 200.00 60,000.00 100 مانگی سێ

سەرچاوە: نووسینگەی بنیاد / 25 نیسان 2021

نرخی خانووبەرە لە 
گەڕەکی کازیوە یەک و 

دوو لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵ و 2019 دا جێگیر 

بووە، بەڵام لە چارەکی 
یەکەمی 2020 دابەزیوە، 
نرخی یەک مەتر دووجا لە 

ساڵی 2019 بە 640 دۆالر 
بوو، لە ساڵی 2020 بە 

555 دۆالر و لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا بە 
625 دۆالر مامەڵەی 

پێوەکراوە، لەڕووی کرێ، 
نرخی یەک مەتر دووجا 
خانوو لە ساڵی 2020 

بەرزبووەتەوە بۆ 2.30 
دۆالر، لەکاتێکدا لە ساڵی 

2019 بە 2.08 دۆالر 
و لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا بە 2.08 دۆالر 
بەکرێدراوە. 
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خشتەی ژمارە 203 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لەگەڕەکی قڕگە لە زۆنی بی )رۆژهەڵات – قیبلە( دەرەوەی بازنەی 60 مەتری

زۆنی بی ) رۆژهەڵات - قیبلە ( دەرەوەی بازنەی 60 مەتری 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر 
بە مەتر 
دووجا 
خانوو

مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 
تێکڕای نرخ لە پرۆژەکان

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان 
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان  کرێ خانوو کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و فرۆشتن

0.66

0.67

460.00

420.00

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی قڕگە

مانگی دوو     

0.67 420.00 166.67 105,000.00 250 مانگی  سێ

0.66 450.00

مانگی چوار     
چارەکی 
0.66دووەم 460.00 166.00 115,000.00 250 مانگی پێنج

0.66 440.00 166.00 110,000.00 250 مانگی شەش 

0.66 490.00

مانگی حەوت     
چارەکی 
0.66سێیەم 480.00 166.00 120,000.00 250 مانگی هەشت

0.66 500.00 166.00 125,000.00 250 مانگی نۆ

0.66 470.00

0.66 480.00 166.00 120,000.00 250 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزە     چوارەم 

0.66 460.00 166.00 115,000.00 250 مانگی دوانزە

0.66

0.66

457.00

440.00

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی قڕگە

0.66 440.00 166.00 110,000.00 250 مانگی دوو

مانگی  سێ     

0.66 460.00

مانگی چوار     
چارەکی 
0.66دووەم 460.00 166.00 115,000.00 250 مانگی پێنج

مانگی شەش      

0.66 454.00

0.66 468.00 166.00 117,000.00 250 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

0.66 440.00 166.00 110,000.00 250 مانگی نۆ

0.66 469.00

0.66 468.00 166.00 117,000.00 250 مانگی دە
چارەکی 
0.66چوارەم  470.00 166.00 117,500.00 250 مانگی یانزە

مانگی دوانزە     

 0.55  476.00

0.55 472.00 137.93 118,000.00 250 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 مانگی دوو     گەڕەکی قڕگە

0.55 480.00 137.00 120,000.00 250 مانگی سێ

خانووەکانی قڕگە بەهۆی تاپۆ بوون و نەبوونیان نرخیان جیاواز

سەرچاوە: نووسینگەی ساالر ئیبراهیم/ 26ی نیسان 2021

 لە گەڕەکی قڕگە، 
لە ساڵی 2020دا 

بەپێچەوانەی گەڕەکی 
کازیوە یەک و دوو نرخی 
یەک مەتر دووجا خانوو 

دابەزیوە و بە 457 دۆالر 
مامەڵەی پێوەکراوە، 

لەکاتێکدا لە ساڵی 
2019 بە 460 دۆالر 

و لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵیشدا بە 476 

دۆالر بۆ هەر مەتر 
دووجایەک مامەڵەی 

پێوەکراوە، لەڕووی کرێ، 
نرخی یەک مەتر دووجا 

لە گەڕەکی قڕگە جێگیر 
بووە و بە 0.66 دۆالر 

بەکرێدراوە. 
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خشتەی ژمارە 204 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لەگەڕەکی رۆژهەڵات، زۆنی بی )رۆژهەڵات – قیبلە( دەرەوەی  بازنەی 60 مەتری

زۆنی بی ) رۆژهەڵات - قیبلە ( دەرەوەی بازنەی 60 مەتری 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان  کرێ خانوو کڕین و 

فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 
فرۆشتن

1.39

1.39

345.83

341.67

1.39 350.00 208.00 52,500.00 150 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی رۆژهەڵات

مانگی دوو     

1.39 333.33 208.00 50,000.00 150 مانگی  سێ

1.39 361.67

1.39 373.33 208.00 56,000.00 150 مانگی چوار
چارەکی 
1.39دووەم  208.00  150 مانگی پێنج

1.39 350.00 208.00 52,500.00 150 مانگی شەش 

1.39 350.00

مانگی حەوت     
چارەکی 
1.39سێیەم 366.67 208.00 55,000.00 150 مانگی هەشت

1.39 333.33 208.00 50,000.00 150 مانگی نۆ

1.39 336.67

0.00 333.33  50,000.00 150 مانگی دە
چارەکی 
1.39چوارەم   208.00  150 مانگی یانزە

1.39 340.00 208.00 51,000.00 150 مانگی دوانزە

1.39

1.39

350.00

340.00

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی رۆژهەڵات

1.39 340.00 208.33 51,000.00 150 مانگی دوو

مانگی  سێ     

1.39 350.00

مانگی چوار     
چارەکی 
1.39دووەم  208.00  150 مانگی پێنج

1.39 350.00 208.00 52,500.00 150 مانگی شەش 

1.39 350.00

1.39 366.67 208.00 55,000.00 150 مانگی حەوت
چارەکی 
1.39سێیەم  208.00  150 مانگی هەشت

1.39 333.33 208.00 50,000.00 150 مانگی نۆ

1.39 350.00

مانگی دە     
چارەکی 
1.39چوارەم  333.33 208.00 50,000.00 150 مانگی یانزە

1.39 366.67 208.00 55,000.00 150 مانگی دوانزە

 1.15  361.67

1.15 373.33 172.41 56,000.00 150 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 مانگی دوو     گەڕەکی رۆژهەڵات

1.15 350.00 172.00 52,500.00 150 مانگی سێ

خانوەکانی گەڕەکی رۆژهەڵات کۆنن

سەرچاوە: نووسینگەی بنیاد، نووسینگەی حەمەرەووف و نووسینگەی ساالر ئیبراهیم/ 29-25ی نیسان 2021

نرخی خانووبەرە لە 
گەڕەکی رۆژهەڵات روو 
لە بەرزبوونەوە بووە و 

نرخی یەک مەتر دووجا لە 
ساڵی 2019 بە 345.83 

دۆالر بووە، لە ساڵی 
2020 بە 350 دۆالر 

و لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا بە 361.67 

دۆالر بووە، نرخی یەک 
مەتر دووجا خانوو بۆ کرێ 

لەم گەڕەکە لە ساڵی 
2019 و 2020 جێگیر 
بووە و بە 1.39 دۆالر 

بووە، بەڵام لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا 

دابەزیوە بۆ 1.15 دۆالر. 
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خشتەی ژمارە 205 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی حاجیاوا لە زۆنی بی )رۆژهەڵات – قیبلە( ناو بازنەی 60 مەتری

زۆنی بی ) رۆژهەڵات - قیبلە ( ناو بازنەی 60 مەتری 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان  کرێ خانوو کڕین و 

فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 
فرۆشتن

1.25

1.25

385.00

396.67

1.25 393.33 187.50 59,000.00 150 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی حاجیاوا

مانگی دوو     

1.25 400.00 187.00 60,000.00 150 مانگی  سێ

1.25 373.33

1.25 380.00 187.00 57,000.00 150 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

1.25 366.67 187.00 55,000.00 150 مانگی شەش 

1.25 366.67

مانگی حەوت     

چارەکی 
1.25سێیەم 333.33 187.00 50,000.00 150 مانگی 

هەشت

1.25 400.00 187.00 60,000.00 150 مانگی نۆ

0.62 416.67

مانگی دە     
چارەکی 
چوارەم 

1.25 433.33 187.00 65,000.00 150 مانگی یانزە

0.00 400.00  60,000.00 150 مانگی دوانزە

1.25

1.25

343.33

366.67

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی حاجیاوا

1.25 366.67 187.00 55,000.00 150 مانگی دوو

  187.00 مانگی  سێ  

1.25 300.00

مانگی چوار     
چارەکی 
1.25دووەم 300.00 187.00 45,000.00 150 مانگی پێنج

مانگی شەش      

1.25 346.67

مانگی حەوت     

چارەکی 
1.25سێیەم 333.33 187.00 50,000.00 150 مانگی 

هەشت

1.25 360.00 187.00 54,000.00 150 مانگی نۆ

1.25 340.00

مانگی دە     
چارەکی 
1.25چوارەم  346.67 187.00 52,000.00 150 مانگی یانزە

1.25 333.33 187.00 50,000.00 150 مانگی دوانزە

 1.15  416.67

1.15 433.33 172.41 65,000.00 150 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 1.15گەڕەکی حاجیاوا 400.00 172.00 60,000.00 150 مانگی دوو

مانگی سێ     

سەرچاوە: نووسینگەی گارا، 27-25ی نیسان 2021

 نرخی خانووبەرە لە 
گەڕەکی حاجیاوا لە 

چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا بەراورد بە 

چارەکی یەکەمی 2019 و 
چارەکی یەکەمی 2020 

روو لە بەرزبوونەوە بووە، 
نرخی یەک مەتر دووجا لە 

ساڵی 2019 بە 385 دۆالر 
بووە، لە ساڵی 2020 

بە 343.33 دۆالر و لە 
چارەکی یەکەمی ئەمساڵ 

بە 416.67 دۆالر بووە، 
نرخی یەک مەتر دووجا 

بۆ کری لە ساڵی 2019 و 
2020 بە 1.25 دۆالر بوو، 
بەڵام لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵ دابەزیوە بۆ 
1.15 دۆالر. 
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خشتەی ژمارە 206  نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە  گەڕەکی شێخ وەیساوا  لە زۆنی بی  )رۆژهەڵات – قیبلە( دەرەوەی  بازنەی 60 مەتری

زۆنی بی ) رۆژهەڵات - قیبلە ( دەرەوەی بازنەی 60 مەتری 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پرۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان  کرێ خانوو کڕین و 

فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 
فرۆشتن

1.39

1.39

287.50

285.00

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی شێخ وەیساوا

1.39 283.33 208.00 42,500.00 150 مانگی دوو

1.39 286.67 208.00 43,000.00 150 مانگی  سێ

1.39 290.00

1.39 280.00 208.00 42,000.00 150 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

1.39 300.00 208.00 45,000.00 150 مانگی شەش 

1.39 290.00

1.39 313.33 208.00 47,000.00 150 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

1.39 266.67 208.00 40,000.00 150 مانگی نۆ

1.39 266.67

1.39 280.00 208.00 42,000.00 150 مانگی دە
چارەکی 
1.39چوارەم  253.33 208.00 38,000.00 150 مانگی یانزە

مانگی دوانزە     

1.39

1.39

276.67

266.67

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی شێخ وەیساوا

1.39 266.67 208.00 40,000.00 150 مانگی دوو

مانگی  سێ     

1.39 286.67

مانگی چوار     
چارەکی 
1.39دووەم 283.33 208.00 42,500.00 150 مانگی پێنج

1.39 290.00 208.00 43,500.00 150 مانگی شەش 

1.39 290.00

1.39 286.67 208.00 43,000.00 150 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

1.39 293.33 208.00 44,000.00 150 مانگی نۆ

1.39 266.67

1.39  208.00  150 مانگی دە
چارەکی 
1.39چوارەم  266.67 208.00 40,000.00 150 مانگی یانزە

مانگی دوانزە     

 1.15  350.00

1.15 333.33 172.41 50,000.00 150 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 1.15گەڕەکی شێخ وەیساوا 366.67 172.00 55,000.00 150 مانگی دوو

مانگی سێ     

سەرچاوە: نووسینگەی گارا، 27-25ی نیسان 2021

 نرخی خانووبەرە لە 
گەڕەکی شێخ وەیساوا 

لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا بەرزبووەتەوە 

بۆ 350 دۆالر بۆ هەر 
مەتر دووجایەک، لە 

ساڵی 2020 نرخی یەک 
مەتر دووجا دابەزیوە بۆ 

276.67 دۆالر و لە ساڵی 
2019 بە 287.5 دۆالر 

مامەڵەی پێوەکراوە. 
لەڕووی نرخی کرێ، نرخی 

یەک مەتر دووجا خانوو لە 
ساڵی 2019 و 2020 بە 

1.39 دۆالر بووە. 
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خشتەی ژمارە 207 - نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە پرۆژەی گۆیژە ستی یەک و دوو لە زۆنی بی )رۆژهەڵات – قیبلە( لە دەرەوەی  بازنەی 60 مەتری

زۆنی بی ) رۆژهەڵات - قیبلە ( دەرەوەی بازنەی 60 مەتری 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا شوقە
رووبەر بە 

مەتر دووجا 
خانوو

مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان 
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان  کرێ خانوو
کڕین و 

فرۆشتن 
خانوو

کرێ کڕین و 
فرۆشتن

 

 

653.85

645.30

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2019 پرۆژەی گۆیژە ستی 1+2

 649.57  76,000.00 117 مانگی دوو

 641.03  75,000.00 117 مانگی  سێ

 615.38

مانگی چوار     
چارەکی 
615.38 دووەم  72,000.00 117 مانگی پێنج

مانگی شەش      

 662.39

 662.39  77,500.00 117 مانگی حەوت
چارەکی 
662.39 سێیەم  77,500.00 117 مانگی هەشت

 705.13  82,500.00 117 مانگی نۆ

 683.76

مانگی دە     
چارەکی 
683.76 چوارەم   80,000.00 117 مانگی یانزە

 683.76  80,000.00 117 مانگی دوانزە

 

 

705.13

683.76

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2020 پرۆژەی گۆیژە ستی 1+2

 683.76  80,000.00 117 مانگی دوو

مانگی  سێ     

 705.13

مانگی چوار     
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

 705.13  82,500.00 117 مانگی شەش 

 730.77

 735.04  86,000.00 117 مانگی حەوت
چارەکی 
726.50 سێیەم  85,000.00 117 مانگی هەشت

مانگی نۆ     

 705.13

 683.76  80,000.00 117 مانگی دە
چارەکی 
726.50 چوارەم   85,000.00 117 مانگی یانزە

مانگی دوانزە     

   737.18

 747.86  87,500.00 117 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 726.50 پرۆژەی گۆیژە ستی 1+2  85,000.00 117 مانگی دوو

مانگی سێ     

سەرچاوە: کۆمپانیای نووسینگەی گارا/ نیسان 2021 و نووسینگەی پاشا 23-20 نیسان  2021

پرۆژەی بناری گۆیژە کە 
لە 14/10/2008 مۆڵەتی 
لە دەستەی وەبەرهێنان 

وەرگرتووە، لەالیەن 
كۆمپانیای هیرۆن- 

بیابان- بێرە - كارزان بە 
سەرمایەی 69 ملیۆن و 

813 هەزار دۆالر لەسەر 
رووبەری 550 دۆنم و 55 
هەزار مەتر جێبەجێكراوە، 
پڕۆژەكە لە 2064 یەكەی 

نیشتەجێبوون )1348 
خانوو، 600 شوقە، 116 

ڤێال( پێكهاتووە. نرخی 
خانووبەرە لە پرۆژەی 

گۆیژە ستی لە ماوەی 
چارەکی یەکەمی ئەمساڵ 

و دوو ساڵی رابردوودا 
روو لە بەرزبوونەوە بووە، 
نرخی یەک مەتر دووجا لە 
ساڵی 2019 بە 653.85 

دۆالر، لە ساڵی 2020 
بە 705.13 دۆالر و لە 

چارەکی یەکەمی ئەمساڵ 
بە 737.18 دۆالر بووە. 
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خشتەی ژمارە 208  - نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە پرۆژەی بەرزاییەکانی قەیوان لە زۆنی بی )رۆژهەڵات – قیبلە( لە دەرەوەی  بازنەی 60 مەتری

زۆنی بی ) رۆژهەڵات - قیبلە ( دەرەوەی بازنەی 60 مەتری 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا شوقە
رووبەر بە 

مەتر دووجا 
خانوو

مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 
 تێکڕای نرخ پرۆژەکان

لە یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان 
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان  کرێ خانوو کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

3.67

3.67

645.64

642.20

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2019 پرۆژەی بەرزاییەکانی 
قەیوان

3.67 642.20 400.00 70,000.00 109 مانگی دوو

مانگی  سێ     

3.67 649.08

3.67 633.03 400.00 69,000.00 109 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

3.67 665.14 400.00 72,500.00 109 مانگی شەش 

3.67 642.20

3.67 642.20 400.00 70,000.00 109 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

مانگی نۆ     

3.67 678.90

3.67 688.07 400.00 75,000.00 109 مانگی دە
چارەکی 
3.67چوارەم  669.72 400.00 73,000.00 109 مانگی یانزە

مانگی دوانزە     

2.94

2.94

667.28

661.76

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2020 پرۆژەی بەرزاییەکانی 
قەیوان

2.94 661.76 400.00 90,000.00 136 مانگی دوو

مانگی  سێ     

3.67 688.07

مانگی چوار     
چارەکی 
3.67دووەم 688.07 400.00 75,000.00 109 مانگی پێنج

مانگی شەش      

2.94 643.38

3.67 733.94 400.00 80,000.00 109 مانگی حەوت
چارەکی 
2.94سێیەم 643.38 400.00 87,500.00 136 مانگی هەشت

2.94 588.24 400.00 80,000.00 136 مانگی نۆ

2.94 672.79

2.94 661.76 400.00 90,000.00 136 مانگی دە
چارەکی 
2.94چوارەم  683.82 400.00 93,000.00 136 مانگی یانزە

مانگی دوانزە     

 2.94  709.56

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم 2021 پرۆژەی بەرزاییەکانی 

2.94قەیوان 698.53 400.00 95,000.00 136 مانگی دوو

2.94 720.59 400.00 98,000.00 136 مانگی سێ

سەرچاوە: نووسینگەی دیما/17ی ئایار 2021،  نووسینگەی نینا/ ئایار 2021 و  نووسینگەی دیاری 10ی ئایار  2021

پرۆژەی قەیوان ستی 2 لە 
رۆژی 1/12/2011 مۆڵەتی 

لە دەستەی وەبەرهێنان 
وەرگرتووە، پرۆژەكە 

لەالیەن كۆمپانیای 
قەیوان بە سەرمایەی 56 

ملیۆن و 975 هەزار دۆالر 
لەسەر رووبەری 112 

دۆنم و 73 هەزار مەتر 
جێبەجێكراوە و لە 1128 

یەكەی نیشتەجێبوون 
)788 شوقە، 340 

ڤێال( پێكهاتووە. نرخی 
خانووبەرە لە پرۆژەی 
بەرزاییەکانی قەیوان 

روو لە بەرزبوونەوەیە، 
نرخی یەک مەتر دووجا لە 
ساڵی 2019 بە 645.54 

دۆالر بوو، لە ساڵی 
2020 بە 667.28 دۆالر 

و لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵ بە 709.55 دۆالر 
مامەڵەی پێوەکراوە، نرخی 

یەک مەتر دووجا بۆ کرێ 
لە ساڵی 2020 و چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵ جێگیر 
بووە. 
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خشتەی ژمارە 209  - نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە پرۆژەی دیالن ستی یەک و دوو لە زۆنی بی  )رۆژهەڵات – قیبلە( لە دەرەوەی  بازنەی 60 مەتری

زۆنی بی ) رۆژهەڵات - قیبلە ( دەرەوەی بازنەی 60 مەتری 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا شوقە
رووبەر بە مەتر 

دووجا خانوو مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 
تێکڕای نرخ لە پرۆژەکان

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان 
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان  کرێ خانوو کڕین و فرۆشتن 
خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

1.91

2.08

807.50

800.00

مانگی یەک    
چارەکی 
یەکەم

2019 پرۆژەی دیالن ستی 
 2+ 1

900.00  90,000.00 100 مانگی دوو

2.08 700.00 208.33 70,000.00 100 مانگی  سێ

2.08 815.00

2.08 780.00 208.00 78,000.00 100 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنج    دووەم

2.08 850.00 208.00 85,000.00 100 مانگی شەش 

1.73 900.00

2.08 900.00 208.00 90,000.00 100 مانگی حەوت
چارەکی 
1,000.00سێیەم  100,000.00 100 مانگی هەشت

1.39 550.00 208.00 82,500.00 150 مانگی نۆ

1.39 733.33

1.39 733.33 208.00 110,000.00 150 مانگی دە
چارەکی 
1.39چوارەم 713.33 208.00 107,000.00 150 مانگی یانزە

1.39 733.33 208.00 110,000.00 150 مانگی دوانزە

1.81

2.08

778.33

600.00

     

چارەکی 
یەکەم

2020 پرۆژەی دیالن ستی 
1+2

2.08 600.00 208.00 60,000.00 100 مانگی دوو

 208.00 مانگی  سێ  

2.08 900.00

1,100.00 208.00 110,000.00 100 مانگی چوار
چارەکی 
2.08دووەم 700.00 208.00 70,000.00 100 مانگی پێنج

مانگی شەش     

1.53 766.67

1,050.00  105,000.00 100 مانگی حەوت
چارەکی 
1.53سێیەم 733.33 230.00 110,000.00 150 مانگی هەشت

1.53 766.67 230.00 115,000.00 150 مانگی نۆ

1.53 790.00

مانگی دە    
چارەکی 
1.53چوارەم 780.00 230.00 117,000.00 150 مانگی یانزە

1.53 800.00 230.00 120,000.00 150 مانگی دوانزە

 1.38  813.33

 1,200.00  120,000.00 100
چارەکی 
یەکەم 2021 پرۆژەی دیالن ستی 

1+2
1.38 800.00 206.90 120,000.00 150 مانگی دوو

813.33 206.00 122,000.00 150 مانگی سێ

سەرچاوە: نووسینگەی چنارە/22ی ئایار 2021

پرۆژەی دیالن سیتی 
لە رۆژی )8/9/2009( 
مۆڵەتی لە دەستەی 

وەبەرهێنان وەرگرتووە، 
پرۆژەكە لەالیەن 

كۆمپانیای هەستیار بە 
سەرمایەی 70 ملیۆن و 

151 هەزار دۆالر لەسەر 
رووبەری 90 دۆنم زەوی 
جێبەجێكراوە و لە 612 

یەكەی نیشتەجێبوون 
)خانوو( پێكهاتووە. نرخی 

خانووبەرە لە پرۆژەی 
دیالن ستی بەرزی و 

نزمی بەخۆوە بینیوە، 
نرخی یەک مەتر دووجا 

لە ساڵی 2019 بە 807 
دۆالر بوو، لە ساڵی 2020 

بە 778.33 دۆالر و لە 
چارەکی یەکەمی ئەمساڵ 

بە 813.33 دۆالر بووە، 
لەڕووی کرێ، نرخی یەک 
مەتر دووجا بۆ کرێ لەم 

پرۆژەیە دابەزیوە و لە 
چارەکی یەکەمی ئەمساڵ 

بە 1.38 دۆالر بووە. 
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خشتەی ژمارە 210 - نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە پرۆژەی شاری مامۆستایان لە زۆنی بی )رۆژهەڵات – قیبلە( لە دەرەوەی  بازنەی 60 مەتری

زۆنی بی ) رۆژهەڵات - قیبلە ( دەرەوەی بازنەی 60 مەتری 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پرۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان  کرێ خانوو کڕین و فرۆشتن 

خانوو کرێ کڕین و 
فرۆشتن

1.81

1.81

510.87

478.26

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2019 پرۆژەی شاری 
مامۆستایان

1.81  208.00  115 مانگی دوو

1.81 478.26 208.00 55,000.00 115 مانگی  سێ

1.81 530.43

1.81  208.00  115 مانگی چوار
چارەکی 
1.81دووەم 521.74 208.00 60,000.00 115 مانگی پێنج

1.81 539.13 208.00 62,000.00 115 مانگی شەش 

1.81 500.00

  208.00 مانگی حەوت  
چارەکی 
1.81سێیەم 500.00 208.00 57,500.00 115 مانگی هەشت

1.81  208.00  115 مانگی نۆ

1.81 521.74

1.81 504.35 208.00 58,000.00 115 مانگی دە
چارەکی 
1.81چوارەم  543.48 208.00 62,500.00 115 مانگی یانزە

1.81 521.74 208.00 60,000.00 115 مانگی دوانزە

1.81

1.81

565.22

565.22

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2020 پرۆژەی شاری 
مامۆستایان

1.81  208.00  115 مانگی دوو

1.81 565.22 208.00 65,000.00 115 مانگی  سێ

1.81 556.52

مانگی چوار     
چارەکی 
1.81دووەم 556.52 208.00 64,000.00 115 مانگی پێنج

1.81  208.00  115 مانگی شەش 

1.81 582.61

مانگی حەوت     
چارەکی 
1.81سێیەم 582.61 208.00 67,000.00 115 مانگی هەشت

1.81  208.00  115 مانگی نۆ

1.81 565.22

1.81 565.22 208.00 65,000.00 115 مانگی دە
چارەکی 
1.81چوارەم  521.74 208.00 60,000.00 115 مانگی یانزە

1.81 586.96 208.00 67,500.00 115 مانگی دوانزە

 1.81  630.43

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم 2021 پرۆژەی شاری 

1.81مامۆستایان 608.70 208.00 70,000.00 115 مانگی دوو

1.81 652.17 208.00 75,000.00 115 مانگی سێ

سەرچاوە: نووسینگەی نینا/ ئایار 2021 و  نووسینگەی دیاری 10ی ئایار  2021

پرۆژەی شاری مامۆستایان 
کە رۆژی 28/4/2014 
مۆڵەتی لە دەستەی 

وەبەرهێنان وەرگرتووە، 
بە سەرمایەی 93 ملیۆن 

و 955 هەزار دۆالر 
لەسەر رووبەری 88 

دۆنم زەوی جێبەجێكراوە، 
پڕۆژەكە لە 1980 یەكەی 

نیشتەجێبوون )شوقە(  
پێكهاتووە. نرخی یەک 
مەتر دووجا لە پرۆژەی 
شاری مامۆستایان روو 
لە بەرزبوونەوە بووە، 

لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا بە 630.43 

دۆالر و لە چارەکی 
یەکەمی 2020 بە 

565.22 دۆالر و لە 
چارەکی یەکەمی 2019 

دا بە 478.26 دۆالر 
مامەڵەی پێوەکراوە، 
نرخی کرێ لە پرۆژەی 
شاری مامۆستایان لە 

چارەکی یەکەمی ئەمساڵ 
و دوو ساڵی رابردوودا 

جێگیر بووە و یەک مەتر 
دووجا بە 1.81 دۆالر 

بەکرێدراوە. 
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خشتەی ژمارە 211  - نرخی  کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە  پرۆژەی شاری ئابووریناسان لە زۆنی بی )رۆژهەڵات – قیبلە( لە دەرەوەی  بازنەی 60 مەتری

زۆنی بی  ) رۆژهەڵات - قیبلە ( دەرەوەی بازنەی 60 مەتری 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پرۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان  کرێ خانوو کڕین و فرۆشتن 

خانوو کرێ کڕین و 
فرۆشتن

1.60

1.60

555.77

557.69

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2019 پرۆژەی شاری 
ئابووریناسان

1.60 557.69 208.33 72,500.00 130 مانگی دوو

1.60 557.69 208.00 72,500.00 130 مانگی  سێ

1.56 548.87

مانگی چوار     
چارەکی 
1.56دووەم 548.87 208.00 73,000.00 133 مانگی پێنج

مانگی شەش      

1.60 553.85

1.60 553.85 208.00 72,000.00 130 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

مانگی نۆ     

1.60 569.23

1.60 538.46 208.00 70,000.00 130 مانگی دە
چارەکی 
1.60چوارەم  569.23 208.00 74,000.00 130 مانگی یانزە

1.60 576.92 208.00 75,000.00 130 مانگی دوانزە

1.56

1.57

580.83

545.11

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2020 پرۆژەی شاری 
ئابووریناسان

1.57 545.11 208.33 72,500.00 133 مانگی دوو

مانگی  سێ     

1.56 578.95

مانگی چوار     
چارەکی 
1.56دووەم 578.95 208.00 77,000.00 133 مانگی پێنج

1.56 578.95 208.00 77,000.00 133 مانگی شەش 

1.56 584.59

1.56 582.71 208.00 77,500.00 133 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

1.56 586.47 208.00 78,000.00 133 مانگی نۆ

1.56 582.71

مانگی دە     
چارەکی 
مانگی یانزە     چوارەم 

1.56 582.71 208.00 77,500.00 133 مانگی دوانزە

 1.29  567.67

1.30 571.43 172.41 76,000.00 133 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 پرۆژەی شاری 

مانگی دوو     ئابووریناسان

1.29 563.91 172.00 75,000.00 133 مانگی سێ

شوقەکانی ئابووریناسان ئەگەر ناوماڵ تێدابێت بە 500 دۆالر دەدرێت بە کرێ

سەرچاوە: نووسینگەی دیما/ئایار 2021 و  نووسینگەی نینا/ ئایار 2021

پرۆژەی شاری 
ئابووریناسان کە لە 

)14/5/2018( مۆڵەتی 
لە دەستەی وەبەرهێنان 

وەرگرتووە، لەالیەن 
كۆمپانیای سەروەران 

بە سەرمایەی 105 
ملیۆن و 18 هەزار دۆالر 
جێبەجێكراوە و لە 1042 

یەكەی نیشتەجێبوون 
)274 خانوو، 768 

شوقە( پێكهاتووە.  نرخی 
خانووبەرە لە پرۆژەی 

شاری مامۆستایان بەرزی 
و نزمی بەخۆوە بینیوە، 
نرخی یەک مەتر دووجا 

خانوو لە ساڵی 2019 دا 
بە 555.77 دۆالر بوو، لە 

ساڵی 2020 بە 580 دۆالر 
و لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵ بە 567.67 دۆالر 
بووە. لەڕووی کرێ، نرخی 
یەک مەتر دووجا لە ساڵی 

2019 بە 1.60 دۆالر 
بوو، لە ساڵی 2020 بە 

1.56 دۆالر و لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵ بە 1.29 

دۆالر بووە. 
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خشتەی ژمارە 212  - نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە پرۆژەی ئاسۆی گەش لە زۆنی بی  )رۆژهەڵات – قیبلە( لە دەرەوەی  بازنەی 60 مەتری

زۆنی بی  ) رۆژهەڵات - قیبلە ( دەرەوەی بازنەی 60 مەتری 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە یەک پرۆژەکان
ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

کرێ 
خانوو

کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

1.91

1.73

460.42

462.50

1.73 466.67 208.00 56,000.00 120 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 پرۆژەی ئاسۆی 
گەش

1.73  208.00  120 مانگی دوو

1.73 458.33 208.00 55,000.00 120 مانگی  سێ

1.91 454.17

مانگی چوار     
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

1.91 454.17 229.17 54,500.00 120 مانگی شەش 

1.92 464.58

1.92 450.00 230.00 54,000.00 120 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

1.92 479.17 230.00 57,500.00 120 مانگی نۆ

1.92 458.33

مانگی دە     
چارەکی 
1.92چوارەم  458.33 230.00 55,000.00 120 مانگی یانزە

1.92 458.33 230.00 55,000.00 120 مانگی دوانزە

1.73

1.40

471.88

472.92

1.39 475.00 166.67 57,000.00 120 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 پرۆژەی ئاسۆی 
گەش

1.42 470.83 170.00 56,500.00 120 مانگی دوو

مانگی  سێ     

1.73 462.50

مانگی چوار     
چارەکی 
1.73دووەم 458.33 208.00 55,000.00 120 مانگی پێنج

1.73 466.67 208.00 56,000.00 120 مانگی شەش 

1.73 479.17

مانگی حەوت     
چارەکی 
1.73سێیەم 479.17 208.00 57,500.00 120 مانگی هەشت

مانگی نۆ     

1.73 470.83

1.73 483.33 208.00 58,000.00 120 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزە     چوارەم 

1.73 458.33 208.00 55,000.00 120 مانگی دوانزە

   474.75

 483.00  58,000.00 120 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 پرۆژەی کۆمپانیای 

مانگی دوو     نەوزاد

 475.00  57,500.00 120 مانگی سێ

سەرچاوە: نووسینگەی دیما/ئایار 2021 و  نووسینگەی نینا/ ئایار 2021

پرۆژەی شاری ئاسۆی 
گەش لە رۆژی 

14/9/2014 مۆڵەتی لە 
دەستەی وەبەرهێنان 

وەرگرتووە، پرۆژەكە بە 
سەرمایەی 54 ملیۆن و 

743 هەزار دۆالر لەسەر 
رووبەری 90 دۆنم و 64 

هەزار مەتر جێبەجێكراوە 
و لە 1156 یەكەی 

نیشتەجێبوون )شوقە( 
پێكهاتووە. گۆڕانێکی 

ئەوتۆ لە نرخی خانووبەرە 
لە پرۆژەی ئاسۆی گەش 

رووینەداوە، نرخی یەک 
مەتر دووجا لە ساڵی 
2019 دا بە 460.42 
دۆالر بووە، لە ساڵی 

2020 بە 471.88 دۆالر 
و لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵیش بە 474.75 
دۆالر بووە. 
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خشتەی ژمارە 213  - نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە پرۆژەی کۆمپانیای نەوزاد لە زۆنی بی )رۆژهەڵات – قیبلە( لە دەرەوەی  بازنەی 60 مەتری

زۆنی بی  ) رۆژهەڵات - قیبلە ( دەرەوەی بازنەی 60 مەتری 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا شوقە

رووبەر بە مەتر 
دووجا خانوو مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ پرۆژەکان
لە یەک 
ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

کرێ 
خانوو

کڕین و 
فرۆشتن 

خانوو
کرێ کڕین و 

فرۆشتن

 

 

287.50

280.00

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2019 پرۆژەی کۆمپانیای 
نەوزاد

 275.00  55,000.00 200 مانگی دوو

 285.00  57,000.00 200 مانگی  سێ

 285.00

مانگی چوار     
چارەکی 
285.00 دووەم  57,000.00 200 مانگی پێنج

مانگی شەش      

 291.25

 287.50  57,500.00 200 مانگی حەوت
چارەکی 
295.00 سێیەم  59,000.00 200 مانگی هەشت

مانگی نۆ     

 290.00

 265.00  53,000.00 200 مانگی دە
چارەکی 
290.00 چوارەم   58,000.00 200 مانگی یانزە

 300.00  60,000.00 200 مانگی دوانزە

 

 

278.75

307.69

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2020 پرۆژەی کۆمپانیای 
نەوزاد

 307.69  40,000.00 130 مانگی دوو

مانگی  سێ     

 275.00

مانگی چوار     
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

 275.00  55,000.00 200 مانگی شەش 

 280.00

مانگی حەوت     
چارەکی 
285.00 سێیەم  57,000.00 200 مانگی هەشت

 275.00  55,000.00 200 مانگی نۆ

 277.50

مانگی دە     
چارەکی 
280.00 چوارەم   56,000.00 200 مانگی یانزە

 275.00  55,000.00 200 مانگی دوانزە

 1.42  285.00

1.42 295.00 170.00 59,000.00 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 پرۆژەی کۆمپانیای 

مانگی دوو     نەوزاد

1.42 275.00 170.00 55,000.00 200 مانگی سێ

سەرچاوە: نووسینگەی دیما/ئایار 2021 و  نووسینگەی نینا/ ئایار 2021

 نرخی خانووبەرە لە 
پرۆژەی کۆمپانیای نەوزاد 

تاوەکو رادەیەک جێگیر 
بووە، نرخی یەک مەتر 

دووجا لە ساڵی 2019 دا 
بە 287.50 دۆالر بووە، لە 
ساڵی 2020 بە 278 دۆالر 

و لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا بە 285 دۆالر 

مامەڵەی پێوە کراوە، 
نرخی یەک مەتر دووجا بۆ 
کرێ بە 1.42 دۆالر بووە. 
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خشتەی ژمارە 214  - نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە پرۆژەی هیرۆن ستی  لە زۆنی بی  )رۆژهەڵات – قیبلە( لە دەرەوەی  بازنەی 60 مەتری

زۆنی بی ) رۆژهەڵات - قیبلە ( دەرەوەی بازنەی 60 مەتری 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پرۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان  کرێ خانوو کڕین و 

فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 
فرۆشتن

0.94

0.94

394.38

387.50

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2019 پرۆژەی هیرۆن ستی

0.94 375.00 187.50 75,000.00 200 مانگی دوو

0.94 400.00 187.00 80,000.00 200 مانگی  سێ

 696.25

مانگی چوار     
چارەکی 
696.25 دووەم  278,500.00 400 مانگی پێنج

مانگی شەش      

0.94 388.75

مانگی حەوت     
چارەکی 
0.94سێیەم 387.50 187.00 77,500.00 200 مانگی هەشت

0.94 390.00 187.00 78,000.00 200 مانگی نۆ

0.94 400.00

0.94 395.00 187.00 79,000.00 200 مانگی دە
چارەکی 
0.94چوارەم  400.00 187.00 80,000.00 200 مانگی یانزە

0.94 410.00 187.00 82,000.00 200 مانگی دوانزە

0.94

0.94

342.50

620.00

 620.00  310,000.00 500 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 پرۆژەی هیرۆن ستی

 640.00  320,000.00 500 مانگی دوو

0.94 350.00 187.00 70,000.00 200 مانگی  سێ

  

مانگی چوار     
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

مانگی شەش      

0.94 342.50

مانگی حەوت     
چارەکی 
0.94سێیەم 340.00 187.00 68,000.00 200 مانگی هەشت

0.94 345.00 187.00 69,000.00 200 مانگی نۆ

0.94 330.00

0.94  187.00  200 مانگی دە
چارەکی 
0.94چوارەم  325.00 187.00 65,000.00 200 مانگی یانزە

0.94 335.00 187.00 67,000.00 200 مانگی دوانزە

 1.04  425.00

1.04 450.00 208.00 90,000.00 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 1.04پرۆژەی هیرۆن ستی 400.00 208.00 80,000.00 200 مانگی دوو

مانگی سێ     

سەرچاوە: نووسینگەی دیما/ئایار 2021 و  نووسینگەی نینا/ ئایار 2021

پرۆژەی هیرۆن ستی کە 
لە )18/3/2010( مۆڵەتی 
لە دەستەی وەبەرهێنان 

وەرگرتووە، بە سەرمایەی 
8 ملیۆن و 76هەزار دۆالر 
لەسەر رووبەری 32 دۆنم 
جێبەجێكراوە، پرۆژەكە لە 

256 یەكەی نیشتەجێبوون 
)خانوو( پێكهاتووە. نرخی 

خانووبەرە لە پرۆژەی 
هیرۆن ستی لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا بە 
رێژەی %9.8 بە بەراورد 

بە چارەکی یەکەمی 2019 
بەرزبووەتەوە، نرخی یەک 

مەتر دووجا بۆ کرێ لە 
ساڵی 2019 و 2020 بە 

0.94 بووە.
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خشتەی ژمارە 215  - نرخی  کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە پرۆژەی بەرزاییەکانی هیرۆن ستی لە زۆنی بی  )رۆژهەڵات – قیبلە( لە دەرەوەی بازنەی 60 مەتری

زۆنی بی ) رۆژهەڵات - قیبلە ( دەرەوەی بازنەی 60 مەتری 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پرۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان  کرێ خانوو کڕین و فرۆشتن 

خانوو کرێ کڕین و 
فرۆشتن

1.45

1.45

346.88

575.00

1.45  290.00  200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 پرۆژەی بەرزاییەکانی 
هیرۆن

 550.00  220,000.00 400 مانگی دوو

 600.00  240,000.00 400 مانگی  سێ

1.45 350.00

مانگی چوار     
چارەکی 
1.45دووەم 350.00 290.00 70,000.00 200 مانگی پێنج

مانگی شەش      

1.45 342.50

مانگی حەوت     
چارەکی 
1.45سێیەم 325.00 290.00 65,000.00 200 مانگی هەشت

1.45 360.00 290.00 72,000.00 200 مانگی نۆ

1.45 343.75

1.45 350.00 290.00 70,000.00 200 مانگی دە
چارەکی 
1.45چوارەم  337.50 290.00 67,500.00 200 مانگی یانزە

1.45  290.00  200 مانگی دوانزە

1.45

0.73

420.00

362.50

0.00 375.00  75,000.00 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 پرۆژەی بەرزاییەکانی 
هیرۆن

1.46 350.00 291.67 70,000.00 200 مانگی دوو

  290.00 مانگی  سێ  

1.45 462.50

مانگی چوار     
چارەکی 
1.45دووەم 325.00 290.00 65,000.00 200 مانگی پێنج

 600.00  240,000.00 400 مانگی شەش 

1.45 492.50

 615.00  246,000.00 400 مانگی حەوت
چارەکی 
1.45سێیەم 370.00 290.00 74,000.00 200 مانگی هەشت

1.45  290.00  200 مانگی نۆ

1.45 377.50

1.45 380.00 290.00 76,000.00 200 مانگی دە
چارەکی 
1.45چوارەم   290.00  200 مانگی یانزە

1.45 375.00 290.00 75,000.00 200 مانگی دوانزە

 1.21  506.25

 625.00  250,000.00 400 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 پرۆژەی بەرزاییەکانی 

1.21هیرۆن 387.50 241.00 77,500.00 200 مانگی دوو

1.21  241.38  200 مانگی سێ

سەرچاوە: نووسینگەی پاشا/ 23-20ی نیسان 2021 و نووسینگەی کۆشکی مەلیک/ 6-3ی ئایار 2021

 نرخی خانووبەرە لە 
پرۆژەی بەرزاییەکانی 

هیرۆن روو لە 
بەرزبوونەوەیە، نرخی 

یەک مەتر دووجا لە ساڵی 
2019 دا بە 346.88 
دۆالر بووە، لە ساڵی 
2020 بە 420 دۆالر 

و لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵ بە 506.25 دۆالر 

بووە. نرخی کرێی خانوو 
لە پرۆژەی بەرزاییەکانی 
هیرۆن لە ساڵی 2019 
و 2020 جێگیر بووە و 

بە 1.45 دۆالر بووە، 
بەڵام لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا دابەزیوە بۆ 
1.21 دۆالر بۆ هەر مەتر 

دووجایەک. 
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خشتەی ژمارە 216  - نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە پرۆژەی سایە ستی  لە زۆنی بی  )رۆژهەڵات – قیبلە( لە دەرەوەی بازنەی 60 مەتری

زۆنی بی ) رۆژهەڵات - قیبلە( دەرەوەی بازنەی 60 مەتری 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان  کرێ خانوو کڕین و 

فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 
فرۆشتن

1.04

1.04

288.75

277.50

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2019 پرۆژەی سایە ستی

1.04 280.00 208.33 56,000.00 200 مانگی دوو

1.04 275.00 208.00 55,000.00 200 مانگی  سێ

1.04 277.50

1.04 265.00 208.00 53,000.00 200 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

1.04 290.00 208.00 58,000.00 200 مانگی شەش 

1.04 300.00

1.04 300.00 208.00 60,000.00 200 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

مانگی نۆ     

1.04 322.50

1.04 320.00 208.00 64,000.00 200 مانگی دە
چارەکی 
1.04چوارەم  325.00 208.00 65,000.00 200 مانگی یانزە

مانگی دوانزە     

1.04

1.04

243.75

275.00

1.04 275.00 208.00 55,000.00 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 پرۆژەی سایە ستی

مانگی دوو     

مانگی  سێ     

1.04 125.00

مانگی چوار     
چارەکی 
1.04دووەم 250.00 208.00 50,000.00 200 مانگی پێنج

1.04 0.00 208.00  200 مانگی شەش 

1.04 243.75

1.04 237.50 208.00 47,500.00 200 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

1.04 250.00 208.00 50,000.00 200 مانگی نۆ

1.04

مانگی دە     
چارەکی 
1.04چوارەم  00. 208.00  200 مانگی یانزە

1.04 260.00 208.00 52,000.00 200 مانگی دوانزە

 1.03  250.00

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم 2021 1.03پرۆژەی سایە ستی 250.00 206.90 50,000.00 200 مانگی دوو

مانگی سێ     

سەرچاوە: سەرچاوە: نووسینگەی پاشا/ 23-20ی نیسان 2021 و نووسینگەی کۆشکی مەلیک/ 6-3ی ئایار 2021

پرۆژەی سایە ستی کە لە 
)30/5/2010( مۆڵەتی 

لە دەستەی وەبەرهێنان 
وەرگرتووە، بە سەرمایەی 

8 ملیۆن و 61 هەزار 
دۆالر لەسەر رووبەری 38 

دۆنم و 50 هەزار مەتر 
جێبەجێكراوە، پرۆژەكە لە 

214 یەكەی نیشتەجێبوون 
)خانوو( پێكهاتووە.  نرخی 

خانووبەرە لە پرۆژەی 
سایە ستی لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا 
بەراورد بە چارەکی 

یەکەمی 2019 و 2020 
دابەزیوە، بەڵام نرخی یەک 

مەتر دووجا بۆ کرێ لەم 
پرۆەژەیە جێگیرە و بە 

1.04 دۆالر بووە. 
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خشتەی ژمارە 217  نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە پرۆژەی گرین ستی  لە زۆنی بی  )رۆژهەڵات – قیبلە( لە دەرەوەی  بازنەی 60 مەتری

زۆنی بی ) رۆژهەڵات - قیبلە ( دەرەوەی بازنەی 60 مەتری 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پرۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان  کرێ خانوو کڕین و فرۆشتن 

خانوو کرێ کڕین و 
فرۆشتن

3.33

3.33

712.50

712.50

3.33 716.67 400.00 86,000.00 120 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 پرۆژەی گرین ستی

مانگی دوو     

3.33 708.33 400.00 85,000.00 120 مانگی  سێ

3.33 695.83

3.33 725.00 400.00 87,000.00 120 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

3.33 666.67 400.00 80,000.00 120 مانگی شەش 

3.33 729.17

مانگی حەوت     
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

3.33 729.17 400.00 87,500.00 120 مانگی نۆ

3.33 712.50

3.33 666.67 400.00 80,000.00 120 مانگی دە
چارەکی 
3.33چوارەم  712.50 400.00 85,500.00 120 مانگی یانزە

3.33 712.50 400.00 85,500.00 120 مانگی دوانزە

3.33

3.33

676.04

666.67

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2020 پرۆژەی گرین ستی

3.33 666.67 400.00 80,000.00 120 مانگی دوو

مانگی  سێ     

3.33 675.00

مانگی چوار     
چارەکی 
3.33دووەم 675.00 400.00 81,000.00 120 مانگی پێنج

مانگی شەش      

3.33 687.50

مانگی حەوت     
چارەکی 
3.33سێیەم 666.67 400.00 80,000.00 120 مانگی هەشت

3.33 708.33 400.00 85,000.00 120 مانگی نۆ

3.33 677.08

مانگی دە     
چارەکی 
3.33چوارەم  687.50 400.00 82,500.00 120 مانگی یانزە

3.33 666.67 400.00 80,000.00 120 مانگی دوانزە

 3.33  687.50

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم 2021 3.33پرۆژەی گرین ستی 666.67 400.00 80,000.00 120 مانگی دوو

3.33 708.33 400.00 85,000.00 120 مانگی سێ

سەرچاوە: نووسینگەی نینا، 17-ئایار  2021

پرۆژەی گرین ستی لە 
رۆژی 15/11/2006 

مۆڵەتی لە دەستەی 
وەبەرهێنان وەرگرتووە 

و پرۆژەكە لە 488 
یەكەی نیشتەجێبوون 

)خانوو( پێكهاتووە. نرخی 
خانووبەرە لە پرۆژەی 

گرین ستی لە ساڵی 2020 
نزمترین ئاستی تۆمار 

کردووە کە نرخی یەک 
مەتر دووجای 676.04 
دۆالر بووە، نرخی کرێ 
لەم پرۆژەیە جێگیرە و 

نرخی یەک مەتر دووجا بۆ 
کرێ 3.33 دۆالرە بۆ هەر 

مەتر دووجایەک. 
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خشتەی ژمارە 218  نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە پرۆژەی دانیا ستی  لە زۆنی بی  )رۆژهەڵات – قیبلە( لە دەرەوەی  بازنەی 60 مەتری

زۆنی بی ) رۆژهەڵات - قیبلە ( دەرەوەی بازنەی 60 مەتری 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پرۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان  کرێ خانوو کڕین و فرۆشتن 

خانوو کرێ کڕین و 
فرۆشتن

4.09

4.09

806.82

750.00

4.09 772.73 450.00 85,000.00 110 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 پرۆژەی دانیا ستی

4.09 727.27 450.00 80,000.00 110 مانگی دوو

مانگی  سێ     

4.09 795.45

4.09 818.18 450.00 90,000.00 110 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

4.09 772.73 450.00 85,000.00 110 مانگی شەش 

4.09 818.18

مانگی حەوت     
چارەکی 
4.09سێیەم 818.18 450.00 90,000.00 110 مانگی هەشت

مانگی نۆ     

1.96 956.52

1.96 956.52 450.00 220,000.00 230 مانگی دە
چارەکی 
1.96چوارەم  978.26 450.00 225,000.00 230 مانگی یانزە

1.96 945.65 450.00 217,500.00 230 مانگی دوانزە

2.49

1.96

830.04

1,133.98

1.96 1,043.48 450.00 240,000.00 230 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 پرۆژەی دانیا ستی

 1,224.49  300,000.00 245 مانگی دوو

مانگی  سێ     

4.09 772.73

مانگی چوار     
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

4.09 772.73 450.00 85,000.00 110 مانگی شەش 

1.96 91.30

مانگی حەوت     
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

1.96 91.30 450.00 21,000.00 230 مانگی نۆ

3.02 887.35

مانگی دە     
چارەکی 
4.09چوارەم  818.18 450.00 90,000.00 110 مانگی یانزە

1.96 956.52 450.00 220,000.00 230 مانگی دوانزە

 4.09  795.45

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم 2021 4.09پرۆژەی دانیا ستی 818.18 450.00 90,000.00 110 مانگی دوو

4.09 772.73 450.00 85,000.00 110 مانگی سێ

سەرچاوە: نووسینگەی پاشا/ 23-20ی نیسان 2021 و نووسینگەی کۆشکی مەلیک/ 6-3ی ئایار 2021

پرۆژەی دانیا ستی لە 
15/11/2006 مۆڵەتی 

لە دەستەی وەبەرهێنان 
وەرگرتووە، پرۆژەكە بە 
سەرمایەی 184 ملیۆن 

و 553 هەزار دۆالر 
جێبەجێكراوە و لە 850 

یەكەی نیشتەجێبوون 
)24 خانوو، 826 شوقە( 

پێكهاتووە.  نرخی 
خانووبەرە لە پرۆژەی دانیا 
ستی لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا بەراورد بە 
چارەکی یەکەمی 2020 

دابەزیوە، بەڵام لەچاو 
چارەکی یەکەمی 2019 

بەرزبووەتەوە، نرخی 
یەک مەتر دووجا خانوو 
لە پرۆژەی دانیا ستی بۆ 

کرێ لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵ و 2019 دا بە 4 

دۆالر بووە. 
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3.2.3 بازاڕی خانووبەرە؛ زۆنی سی  )رۆژئاوا – قیبلە( 
ــد گــەڕەک و پرۆژەیەکــی نیشــتەجێبوون دەگرێتــەوە. لــە ســاڵی 2019 و 2020دا نرخــی  ــەرەو قیبلــەی ســلێمانی كــە چەن ــاوا ب ــە رۆژئ زۆنــی ســی دەکات
یــەک مەتــر دووجــا خانــوو لــەم زۆنــە بــە 447.12 دۆالر و نرخــی یــەک مەتــر دووجــا خانــووش بــۆ کــرێ 1.11 دۆالر بــووە. لــە چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵدا 
نرخــی یــەک مەتــر دووجــا خانــوو بەرزبووەتــەوە بــۆ 480.77 دۆالر، بــەڵام نرخــی کرێــی خانــوو دابەزیــوە و بــووە بــە 1.15 دۆالر بــۆ هــەر مەتــر دووجایــەك.

لــە نێــو پرۆژەکانــدا و لــە ســاڵی 2019دا یــەک مەتــر دووجــا شــوقە بــە 540 دۆالر و لــە ســاڵی 2020 بــە 557.50 دۆالر و لــە چارەکــی یەکەمــی 
ــە  ــر دووجــا شــوقە رووی ل ــەک مەت ــە نرخــی ی ــەم زۆن ــردوودا ل ــە مــاوەی دوو ســاڵی راب ــە ل ــەی پێوەکــراوە، وات ــە 561.17 دۆالر مامەڵ ئەمساڵیشــدا ب
بەرزبوونــەوە بــووە. ئــەوەی جێگــەی ســەرنجە، لــە ســاڵی 2020دا نرخــی کــرێ لــەم زۆنــەدا و لەنــاو پرۆژەکانــدا بەرزبووەتــەوە، ئەویــش لەکاتێکــدا لــە 
ســاڵی 2019 نرخــی یــەک مەتــر دووجــا شــوقە بــە 2 دۆالر و لــە ســاڵی 2020 بــە 2.3 دۆالر و لــە چارەکــی یەکەمــی ئەمساڵیشــدا بــە 1.91 دۆالر بــووە.

لەنێــو بازنــەی مەلیــک مەحمــوود )60 مەتــری(دا بەنزیکــەی نرخــی یــەک مەتــر دووجــا خانــوو دوو هێنــدەی دەرەوەی بازنــەی مەلیــک مەحمــوودە. بــۆ 
نموونــە لــە ســاڵی 2019دا نرخــی یــەک مەتــر دووجــا خانــوو لەنێــو بازنــەی مەلیــک مەحمــوود بــە 740 دۆالر بــووە، لەکاتێکــدا و لەهەمــان ســاڵدا لــە 

ــووە.  ــە 346.67 دۆالر ب دەرەوەی بازنــەی مەلیــک مەحمــوود ب

ــدا بەهــۆی  ــە نرخ ــە ل ــی دیک ــک مەحمــوود. جیاوازییەک ــەی مەلی ــە دەرەوەی بازن ــە ســەنتەری ســلێمانی دەکەوێت ــی نیشــتەجێبوون ل ــەی پرۆژەکان زۆرب
پرۆژەکانــەوە درووســتبووە، بــۆ نموونــە لــە ســاڵی 2020 لــە دەرەوەی بازنــەی مەلیــک مەحمــوود، یــەک مەتــر دووجــا خانــوو بــە 346.67 دۆالر مامەڵــەی 

پێوەکــراوە، لەکاتێکــدا لــە نێــو پرۆژەکانــدا بــە 557.5 دۆالر مامەڵــەی پێوەکــراوە.
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خشتەی ژمارە 219  نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی چوارچرا لە زۆنی سی  )رۆژئاوا – قیبلە( ناو بازنەی 60 مەتری

زۆنی سی )رۆژئاوا - قیبلە ( ناو بازنەی 60 مەتری 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

کرێ 
خانوو

کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

 

 

868.75

812.50

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی چوارچرا

 812.50  130,000.00 160 مانگی دوو

 812.50  130,000.00 160 مانگی  سێ

 862.50

 862.50  138,000.00 160 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

مانگی شەش      

 875.00

 887.50  142,000.00 160 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

 862.50  138,000.00 160 مانگی نۆ

 875.00

 875.00  140,000.00 160 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزە     چوارەم 

مانگی دوانزە     

 

 

876.56

875.00

 875.00  140,000.00 160 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی چوارچرا

مانگی دوو     

مانگی  سێ     

 862.50

مانگی چوار     
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

 862.50  138,000.00 160 مانگی شەش 

 878.13

مانگی حەوت     
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

 878.13  140,500.00 160 مانگی نۆ

 906.25

مانگی دە     
چارەکی 
906.25 چوارەم   145,000.00 160 مانگی یانزە

مانگی دوانزە     

   953.13

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم 2021 937.50 گەڕەکی چوارچرا  150,000.00 160 مانگی دوو

 968.75  155,000.00 160 مانگی  سێ

سەرچاوە: نووسینگەی چوارچرا/ 22ی ئایار 2021

 نرخی خانووبەرە لە 
گەڕەکی چوارچرا لە 

ماوەی دوو ساڵی 
رابردوودا روو لە 

بەرزبوونەوە بووە، 
نرخی یەک مەتر دووجا 
خانوو لەم گەڕەکە لە 

ساڵی 2019 بە 868.75 
دۆالر بووە، لە ساڵی 

2020 بە 876.56 
دۆالر و لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا بە 
953.13 دۆالر مامەڵەی 

پێوەکراوە.
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خشتەی ژمارە 220  نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی عەلی ناجی لە زۆنی سی  )رۆژئاوا – قیبلە( ناو بازنەی 60 مەتری

زۆنی سی )رۆژئاوا - قیبلە ( ناو بازنەی 60 مەتری 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ 

یەک مەتر دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا )کڕین و 

فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو
رووبەر بە مەتر 

دووجا خانوو مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 
تێکڕای نرخ لە پرۆژەکان

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان 
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان  کرێ خانوو کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و فرۆشتن

2.22

2.22

785.00

783.33

 

2.22

2.22 800.00 333.33 120,000.00 150 مانگی یەک

چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی عەلی 
ناجی

مانگی دوو    

766.67 333.00 115,000.00 150 مانگی  سێ

2.22

786.67

2.22

 

مانگی چوار     

چارەکی 
دووەم

786.67 333.00 118,000.00 150 مانگی پێنج

مانگی شەش     

2.22

781.67

 

2.22

2.22 746.67 333.00 112,000.00 150 مانگی حەوت

چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت    

816.67 333.00 122,500.00 150 مانگی نۆ

2.22

786.67

2.22

 

مانگی دە     

چارەکی 
چوارەم 

786.67 333.00 118,000.00 150 مانگی یانزە

مانگی دوانزە    

2.22 

2.22

750.00

733.33

 

 

2.22 733.33 333.00 110,000.00 150 مانگی یەک

چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی عەلی 
ناجی

مانگی دوو    

مانگی  سێ    

2.22

733.33

 

2.22

مانگی چوار     

چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج    

733.33 333.00 110,000.00 150 مانگی شەش 

2.22

766.67

2.22

 

مانگی حەوت     

چارەکی 
سێیەم

766.67 333.00 115,000.00 150 مانگی هەشت

مانگی نۆ    

2.22

800.00

2.22

2.22

2.22  333.00  150 مانگی دە

چارەکی 
چوارەم 

800.00 333.00 120,000.00 150 مانگی یانزە

 333.00  150 مانگی دوانزە

 1.84  

816.67

1.8391

1.83

مانگی یەک     

چارەکی 
یەکەم 2021 گەڕەکی عەلی 

ناجی
800.00 275.86 120,000.00 150 مانگی دوو

833.33 275.00 125,000.00 150 مانگی سێ

سەرچاوە: نووسینگەی پاشا/26-24ی نیسان  2021

 نرخی خانووبەرە لە 
گەڕەکی عەلی ناجی 
لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا بە بەراورد بە 
چارەکی یەکەمی دوو 
ساڵی رابردوو روو لە 

بەرزبوونەوە بووە، نرخی 
یەک مەتر دووجا خانوو لە 
ساڵی 2019 بە 785 دۆالر 

بووە، لە ساڵی 2020 بە 
750 دۆالر و لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا بە 
816.67 دۆالر مامەڵەی 
پێوەکراوە، لەڕووی کرێ، 

نرخی یەک مەتر دووجا 
خانوو بۆ کرێ لە عەلی 
ناجی لە ساڵی 2019 و 
2020 جێگیر بووە و بە 

2.22 دۆالر بووە. 



285

خشتەی ژمارە 221  نیشاندەری نرخی  کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە  گەڕەکی سەربەرزی لە زۆنی سی )رۆژئاوا – قیبلە( ناو بازنەی 60 مەتری

زۆنی سی )رۆژئاوا - قیبلە ( ناو بازنەی 60 مەتری 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

کرێ 
خانوو

کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

 

 

825.00

820.00

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی سەربەرزی

 830.00  83,000.00 100 مانگی دوو

 810.00  81,000.00 100 مانگی  سێ

 850.00

مانگی چوار     
چارەکی 
850.00 دووەم  85,000.00 100 مانگی پێنج

مانگی شەش      

 830.00

 840.00  84,000.00 100 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

 820.00  82,000.00 100 مانگی نۆ

 800.00

 800.00  80,000.00 100 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزە     چوارەم 

مانگی دوانزە     

 

 

765.00

765.00

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی سەربەرزی

 765.00  76,500.00 100 مانگی دوو

مانگی  سێ     

  

مانگی چوار     
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

مانگی شەش      

 765.00

 750.00  75,000.00 100 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

 780.00  78,000.00 100 مانگی نۆ

 800.00

 800.00  80,000.00 100 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزە     چوارەم 

مانگی دوانزە     

   905.00

 900.00  90,000.00 100 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 مانگی دوو     گەڕەکی سەربەرزی

 910.00  91,000.00 100 مانگی  سێ

سەرچاوە: نووسینگەی رزگار/23ی  ئایار 2021 و نووسینگەی پاشا/23-20ی نیسان 2021

 نرخی خانووبەرە لە 
گەڕەکی سەربەرزی، 

هەڵکشان و داکشانی 
بەخۆوە بینیوە، یەک 

مەتر دووجا خانوو لەم 
گەڕەکە لە ساڵی 2020 
بە 765 دۆالر مامەڵەی 
پێوەکراوە، لەکاتێکدا لە 
ساڵی 2019 هەر مەتر 

دووجایەک بە 825 دۆالر 
مامەڵەی پێوەکراوە. 
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خشتەی ژمارە 222  نیشاندەری نرخی  کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە  گەڕەکی شۆڕش  لە زۆنی سی  )رۆژئاوا – قیبلە( ناو بازنەی 60 مەتری

زۆنی سی )رۆژئاوا - قیبلە ( ناو بازنەی 60 مەتری 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

کرێ 
خانوو

کڕین و فرۆشتن 
خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

 

 

495.83

505.00

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی شۆڕش

 503.33  75,500.00 150 مانگی دوو

 506.67  76,000.00 150 مانگی  سێ

 500.00

 500.00  75,000.00 150 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

مانگی شەش      

 491.67

 493.33  74,000.00 150 مانگی حەوت
چارەکی 
490.00 سێیەم  73,500.00 150 مانگی هەشت

مانگی نۆ     

 470.00

 473.33  71,000.00 150 مانگی دە
چارەکی 
466.67 چوارەم   70,000.00 150 مانگی یانزە

مانگی دوانزە     

 

 

465.00

466.67

 466.67  70,000.00 150 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی شۆڕش

مانگی دوو     

مانگی  سێ     

 453.33

مانگی چوار     
چارەکی 
453.33 دووەم  68,000.00 150 مانگی پێنج

مانگی شەش      

 463.33

مانگی حەوت     
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

 463.33  69,500.00 150 مانگی نۆ

 466.67

مانگی دە     
چارەکی 
مانگی یانزە     چوارەم 

 466.67  70,000.00 150 مانگی دوانزە

   516.67

 533.33  80,000.00 150 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 500.00 گەڕەکی شۆڕش  75,000.00 150 مانگی دوو

مانگی سێ     

سەرچاوە: نووسینگەی رزگار/23ی  ئایار 2021 و نووسینگەی پاشا/23-20ی نیسان 2021

 نرخی خانووبەرە لە 
گەڕەکی شۆڕش 

لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا بەراورد بە 

چارەکی یەکەمی 2019 و 
2020 روو لە بەرزبوونەوە 

بووە، نرخی یەک مەتر 
دووجا خانوو لە چارەکی 
یەکەمی 2019 بە 505 

دۆالر، لە چارەکی یەکەمی 
2020 بە 465 دۆالر 

و لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا بە 516.67 

دۆالر بووە. 
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خشتەی ژمارە 223  نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە  گەڕەکی حەوت برا  لە زۆنی سی  )رۆژئاوا – قیبلە( ناو بازنەی 60 مەتری

زۆنی سی )رۆژئاوا - قیبلە ( ناو بازنەی 60 مەتری 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

کرێ 
خانوو

کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

 

 

382.50

342.50

 355.00  35,500.00 100 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی حەوت برا

مانگی دوو     

 330.00  33,000.00 100 مانگی  سێ

 365.00

 380.00  38,000.00 100 مانگی چوار
چارەکی 
350.00 دووەم  35,000.00 100 مانگی پێنج

مانگی شەش      

 415.00

مانگی حەوت     
چارەکی 
410.00 سێیەم  41,000.00 100 مانگی هەشت

 420.00  42,000.00 100 مانگی نۆ

 400.00

 400.00  40,000.00 100 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزە     چوارەم 

مانگی دوانزە     

 

 

400.00

400.00

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی حەوت برا

 400.00  40,000.00 100 مانگی دوو

مانگی  سێ     

 315.00

مانگی چوار     
چارەکی 
330.00 دووەم  33,000.00 100 مانگی پێنج

 300.00  30,000.00 100 مانگی شەش 

 400.00

مانگی حەوت     
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

 400.00  40,000.00 100 مانگی نۆ

 410.00

 410.00  41,000.00 100 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزە     چوارەم 

مانگی دوانزە     

   425.00

 400.00  40,000.00 100 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 مانگی دوو     گەڕەکی حەوت برا

 450.00  45,000.00 100 مانگی  سێ

سەرچاوە: نووسینگەی رزگار/23ی  ئایار 2021

 نرخی خانووبەرە لە 
گەڕەکی حەوت برا روو 

لە بەرزبوونەوەیە و 
لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا نرخی یەک 

مەتر دووجا خانوو 
بەرزبووەتەوە بۆ 425 

دۆالر بۆ هەر مەتر 
دووجایەک، لە کاتێکدا 

لە ساڵی 2019 بە 382 
دۆالر و لە ساڵی 2020 
بە 400 دۆالر مامەڵەی 

پێوەکراوە. 
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خشتەی ژمارە 224 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی رزگاری لە زۆنی سی  )رۆژئاوا – قیبلە( ناو بازنەی 60 مەتری

زۆنی سی )رۆژئاوا - قیبلە( ناو بازنەی 60 مەتری 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو
رووبەر بە 

مەتر دووجا 
خانوو

مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا

تێکڕای 
نرخ بەپێی 

چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

کرێ 
خانوو

کڕین و 
فرۆشتن 

خانوو
کرێ کڕین و 

فرۆشتن

2.22

2.78

1,106.67

1,066.67

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی رزگاری

   170,000.00 150 مانگی دوو

2.78 1,066.67 416.67 160,000.00 150 مانگی  سێ

1.67 1,100.00

   160,000.00 160 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

1.67 1,100.00 250.00 165,000.00 150 مانگی شەش 

1.67 1,113.33

مانگی حەوت     
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

1.67 1,113.33 250.00 167,000.00 150 مانگی نۆ

2.77 1,133.33

مانگی دە     
چارەکی 
2.77چوارەم  1,133.33 416.00 170,000.00 150 مانگی یانزە

مانگی دوانزە     

1.67

 

1,000.00

 

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی رزگاری

مانگی دوو     

مانگی  سێ     

2.22 1,000.00

1.67 1,000.00 250.00 150,000.00 150 مانگی چوار
چارەکی 
1,000.00 دووەم  150,000.00 150 مانگی پێنج

2.77 1,033.33 416.00 155,000.00 150 مانگی شەش 

1.67 1,066.67

 1,066.67  160,000.00 150 مانگی حەوت
چارەکی 
1.67سێیەم 1,066.67 250.00 160,000.00 150 مانگی هەشت

مانگی نۆ     

1.67 580.00

1.67 1,053.33 250.00 158,000.00 150 مانگی دە
چارەکی 
106.67 چوارەم   16,000.00 150 مانگی یانزە

مانگی دوانزە     

 1.84  1,066.67

2.30 1,000.00 344.83 150,000.00 150 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 1.38گەڕەکی رزگاری 1,066.67 206.90 160,000.00 150 مانگی دوو

 1,200.00  180,000.00 150 مانگی سێ

سەرچاوە: نووسینگەی رزگار/23ی  ئایار 2021

لە گەڕەکی رزگاری 
نرخی خانووبەرە لە دوو 
ساڵی رابردوو و چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا 
تاڕادەیەک جێگیر بووە ، 
نرخی یەک مەتر دووجا 

لە ساڵی 2019 بە 1106 
دۆالر بووە، لە ساڵی 

2020 بە هەزار دۆالر 
و لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا بە 1066 دۆالر 
مامەڵەی پێوەکراوە. نرخی 

کرێ خانوو لەم گەڕەکە 
لە ساڵی 2020 بەراورد 

بە گەڕەکەکانی دیکە 
دابەزیوە. 
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خشتەی ژمارە 225  نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی شێخ محێدین لە زۆنی سی  )رۆژئاوا – قیبلە( ناو بازنەی 60 مەتری

زۆنی سی )رۆژئاوا - قیبلە ( ناو بازنەی 60 مەتری 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پرۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

کرێ 
خانوو

کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

1.25

1.25

583.33

500.00

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی شێخ 
محێدین

1.25 500.00 187.50 75,000.00 150 مانگی دوو

مانگی  سێ     

1.25 491.67

1.25 466.67 187.50 70,000.00 150 مانگی چوار
چارەکی 
1.25دووەم 516.67 188.00 77,500.00 150 مانگی پێنج

مانگی شەش      

1.25 666.67

1.25 533.33 187.00 80,000.00 150 مانگی حەوت
چارەکی 
1.25سێیەم 666.67 187.00 100,000.00 150 مانگی هەشت

1.25 733.33 187.00 110,000.00 150 مانگی نۆ

1.25 683.33

مانگی دە     
چارەکی 
1.25چوارەم  700.00 187.00 105,000.00 150 مانگی یانزە

1.25 666.67 187.00 100,000.00 150 مانگی دوانزە

1.25

1.25

705.00

666.67

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی شێخ 
محێدین

1.25 666.67 187.50 100,000.00 150 مانگی دوو

مانگی  سێ     

0.63 696.67

  187.50 مانگی چوار  
چارەکی 
1.25دووەم 693.33 188.00 104,000.00 150 مانگی پێنج

0.00 700.00  105,000.00 150 مانگی شەش 

1.25 713.33

  187.00 مانگی حەوت  
چارەکی 
187.00  سێیەم مانگی هەشت  

1.25 713.33 187.00 107,000.00 150 مانگی نۆ

1.25 726.67

مانگی دە     
چارەکی 
1.25چوارەم  720.00 187.00 108,000.00 150 مانگی یانزە

1.25 733.33 187.00 110,000.00 150 مانگی دوانزە

 1.15  566.67

1.15  172.41  150 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 گەڕەکی شێخ 

1.15محێدین 566.67 172.00 85,000.00 150 مانگی دوو

1.15  172.00  150 مانگی سێ

سەرچاوە: نووسینگەی شێخ محێدین/ 12ی ئایار 2021
تێبینی: گەڕەکی شێخ محێدین لە زۆنی بی هاتووە، چونکە کەوتووەتە هەردوو بەشەکەوە.

 لە گەڕەکی شێخ محێدین 
بەپێچەوانەی گەڕەکەکانی 

دیکەوە نرخی یەک مەتر 
دووجا خانوو لە ساڵی 
2020 بەرزبووەتەوە 

بەراورد بە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵ و 

ساڵی 2019. نرخی یەک 
مەتر دووجا لە چارەکی 

یەکەمی 2020 دا بە 
666.67 دۆالر بوو، لە 

چارەکی یەکەمی 2019 بە 
500 دۆالر و لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا بە 
566.67 دۆالر مامەڵەی 

پێوەکراوە، لەڕووی 
کرێ، نرخی یەک مەتر 

دووجا خانوو بۆ کرێ لە 
گەڕەکی شێخ محێدین 

لە ساڵی 2019 و 2020 
دا بە 1.25 دۆالر بووە، 

بەڵام لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا نرخی یەک مەتر 
دووجا دابەزیوە بۆ 1.15 

دۆالر. 
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خشتەی ژمارە 226  نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە  گەڕەکی شارەوانی لە زۆنی سی )رۆژئاوا – قیبلە( ناو بازنەی 60 مەتری

زۆنی سی )رۆژئاوا - قیبلە ( ناو بازنەی 60 مەتری 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

کرێ 
خانوو

کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

1.25

1.25

641.67

583.33

1.25 566.67 187.00 85,000.00 150 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی شارەوانی

 583.33  70,000.00 120 مانگی دوو

1.25 666.67 187.00 100,000.00 150 مانگی  سێ

1.25 633.33

مانگی چوار     
چارەکی 
1.25دووەم 600.00 187.00 90,000.00 150 مانگی پێنج

 666.67  80,000.00 120 مانگی شەش 

1.25 650.00

1.25 700.00 187.00 105,000.00 150 مانگی حەوت
چارەکی 
1.25سێیەم 600.00 187.00 90,000.00 150 مانگی هەشت

مانگی نۆ     

1.25 700.00

1.25 716.67 187.00 107,500.00 150 مانگی دە
چارەکی 
1.25چوارەم  700.00 187.00 105,000.00 150 مانگی یانزە

1.25 700.00 187.00 105,000.00 150 مانگی دوانزە

1.17

1.40

618.75

600.00

1.56  187.00 70,000.00 120 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی شارەوانی

1.25 600.00 187.00 90,000.00 150 مانگی دوو

مانگی  سێ     

1.09 616.67

0.94 600.00 187.00 120,000.00 200 مانگی چوار
چارەکی 
1.25دووەم 633.33 187.00 95,000.00 150 مانگی پێنج

   75,000.00 120 مانگی شەش 

1.09 620.83

0.94 575.00 187.00 115,000.00 200 مانگی حەوت
چارەکی 
187.00  سێیەم مانگی هەشت  

1.25 666.67 187.00 100,000.00 150 مانگی نۆ

1.25 625.00

0.94 625.00 187.00 125,000.00 200 مانگی دە
چارەکی 
1.25چوارەم  0.00 187.00  150 مانگی یانزە

1.25 700.00 187.00 105,000.00 150 مانگی دوانزە

 1.15  748.33

 750.00  90,000.00 120 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 1.15گەڕەکی شارەوانی 750.00 172.00 112,000.00 150 مانگی دوو

1.15 746.67 172.00 111,000.00 150 مانگی  سێ

سەرچاوە: نووسینگەی موڵکی ووڵۆبە، نووسینگەی شێخ عەباس، نووسینگەی چوارباخ، نووسینگەی شێرزاد/25-21ی ئایار 2021
تێبینی، گەڕەکی شارەوانی  لە زۆنی بی هاتووە، چونکە کەوتووەتە هەردوو بەشەکەوە.

نرخی خانووبەرە لە 
گەڕەکی شارەوانی لە 

ماوەی چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا بەراورد بە 

چارەکی کۆتایی 2020 و 
چارەکی یەکەمی 2020 

روو لە بەرزبوونەوە بووە، 
یەک مەتر دووجا خانوو بە 

748.33 دۆالر مامەڵەی 
پێوەکراوە. لەڕووی کرێوە 

نرخی یەک مەتر دووجا 
خانوو بۆ کرێ لە گەڕەکی 

شارەوانی دابەزیوە و 
لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا بە 1.15 دۆالر 
بووە. 
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خشتەی ژمارە 227  نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی وڵوبە لە زۆنی سی )رۆژئاوا – قیبلە( دەرەوەی بازنەی 60 مەتری

زۆنی سی )رۆژئاوا - قیبلە ( دەرەوەی بازنەی 60 مەتری 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پرۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان  کرێ خانوو کڕین و 

فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 
فرۆشتن

0.83

0.83

461.67

456.67

0.83 480.00 125.00 72,000.00 150 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی وڵوبە

مانگی دوو     

0.83 433.33 125.00 65,000.00 150 مانگی  سێ

0.83 471.67

0.83 493.33 125.00 74,000.00 150 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

0.83 450.00 125.00 67,500.00 150 مانگی شەش 

0.83 466.67

مانگی حەوت     
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

0.83 466.67 125.00 70,000.00 150 مانگی نۆ

0.83 453.33

0.83 433.33 125.00 65,000.00 150 مانگی دە
چارەکی 
0.83چوارەم  473.33 125.00 71,000.00 150 مانگی یانزە

مانگی دوانزە     

1.11

1.11

346.67

333.33

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی وڵوبە

1.11 333.33 166.67 50,000.00 150 مانگی دوو

مانگی  سێ     

1.11 366.67

مانگی چوار     
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

1.11 366.67 166.00 55,000.00 150 مانگی شەش 

1.11 333.33

1.11  166.00  150 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

1.11 333.33 166.00 50,000.00 150 مانگی نۆ

1.11 360.00

1.11 360.00 166.00 54,000.00 150 مانگی دە
چارەکی 
1.11چوارەم  333.33 166.00 50,000.00 150 مانگی یانزە

1.11 366.67 166.00 55,000.00 150 مانگی دوانزە

 1.31  476.19

1.31 523.81 137.93 55,000.00 105 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 1.30گەڕەکی وڵوبە 428.57 137.00 45,000.00 105 مانگی دوو

مانگی سێ     

سەرچاوە: نووسینگەی موڵکی ووڵۆبە/  21 ئایار 2021

نرخی خانووبەرە لە 
گەڕەکی وڵوبە لەڕووی 

کڕین و فرۆشتن و 
بەکرێدانی خانوو روو لە 
بەرزبوونەوە بووە، نرخی 
یەک مەتر دووجا خانوو 

لە ساڵی 2019 دا بە 
461.67 دۆالر بووە، لە 
ساڵی 2020 بە 346.67 

دۆالر و  لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا بە 

476.19 دۆالر مامەڵەی 
پێوەکراوە. نرخی یەک 
مەتر دووجا خانوو بۆ 
کرێ لەم گەڕەکە لە 
ساڵی 2019 بە 0.83 

دۆالر، لە ساڵی 2020 بە 
1.11 دۆالر و لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا بە 
1.31 دۆالر بووە. 
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خشتەی ژمارە 228  نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی شێخ عەباس لە زۆنی سی  )رۆژئاوا – قیبلە( دەرەوەی  بازنەی 60 مەتری

زۆنی سی )رۆژئاوا - قیبلە ( دەرەوەی بازنەی 60 مەتری 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پرۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

کرێ 
خانوو

کڕین و فرۆشتن 
خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

1.28

1.28

433.65

480.77

1.28 500.00 166.67 65,000.00 130 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی شێخ 
عەباس

مانگی دوو     

1.28 461.54 166.00 60,000.00 130 مانگی  سێ

1.28 423.08

مانگی چوار     
چارەکی 
1.28دووەم 423.08 166.00 55,000.00 130 مانگی پێنج

مانگی شەش      

1.28 425.00

1.28 407.69 166.00 53,000.00 130 مانگی حەوت
چارەکی 
1.28سێیەم 442.31 166.00 57,500.00 130 مانگی هەشت

مانگی نۆ     

1.28 442.31

1.28 415.38 166.00 54,000.00 130 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزە     چوارەم 

1.28 469.23 166.00 61,000.00 130 مانگی دوانزە

1.28

1.28

455.77

444.23

1.28 446.15 166.67 58,000.00 130 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی شێخ 
عەباس

1.28 442.31 166.00 57,500.00 130 مانگی دوو

مانگی  سێ     

1.28 461.54

مانگی چوار     
چارەکی 
1.28دووەم 461.54 166.00 60,000.00 130 مانگی پێنج

مانگی شەش      

1.28 450.00

1.28  166.00  130 مانگی حەوت
چارەکی 
1.28سێیەم 469.23 166.00 61,000.00 130 مانگی هەشت

1.28 430.77 166.00 56,000.00 130 مانگی نۆ

1.28 480.77

مانگی دە     
چارەکی 
1.28چوارەم  480.77 166.00 62,500.00 130 مانگی یانزە

مانگی دوانزە     

 1.06  480.77

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم 2021 گەڕەکی شێخ 

1.06عەباس 461.54 137.93 60,000.00 130 مانگی دوو

1.05 500.00 137.00 65,000.00 130 مانگی سێ

سەرچاوە: نووسینگەی شێخ عەباس/ 25ی ئایار 2021

نرخی خانووبەرە لە 
گەڕەکی شێخ عەباس 

روو لە بەرزبوونەوە بووە 
لە دوو ساڵی رابردوودا 

و نرخی یەک مەتر دووجا 
خانوو لە ساڵی 2019 بە 
433.65 دۆالر بووە، لە 
ساڵی 2020 بە 455.77 

دۆالر و لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا بە 

480.77 دۆالر مامەڵەی 
پێوەکراوە، لەڕووی 

نرخی کرێوە جێگیر بووە، 
بەڵام بەهۆی دابەزینی 
بەهای دینار بەرامبەر 

دۆالر لە ئەمساڵدا  یەک 
مەتر دووجا خانوو بە 

1.06 دۆالر بەکرێدراوە. 
لەکاتێکدا لە 2019 و 
2020 بە 1.28 دۆالر 

بەکرێدراوە. 
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خشتەی ژمارە 229  نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی ئابڵاخ لە زۆنی سی )رۆژئاوا – قیبلە( دەرەوەی بازنەی 60 مەتری

زۆنی سی )رۆژئاوا - قیبلە( ناو بازنەی 60 مەتری 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو
رووبەر بە مەتر 

دووجا خانوو مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان 
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان  کرێ خانوو کڕین و فرۆشتن 
خانوو کرێ کڕین و فرۆشتن

1.11

1.11

418.33

366.67

 

1.11

1.11 400.00 166.00 60,000.00 150 مانگی یەک

چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی  ئابڵاخ

مانگی دوو    

333.33 166.00 50,000.00 150 مانگی  سێ

1.11

466.67

1.11

1.11

مانگی چوار     

چارەکی 
دووەم

 166.00 72,000.00 150 مانگی پێنج

466.67 166.00 70,000.00 150 مانگی شەش 

1.11

420.00

1.11

1.11

مانگی حەوت     

چارەکی 
سێیەم

366.67 166.00 55,000.00 150 مانگی هەشت

473.33 166.00 71,000.00 150 مانگی نۆ

1.11

416.67

 

 

1.11 333.33 166.00 50,000.00 150 مانگی دە

چارەکی 
چوارەم 

مانگی یانزە    

500.00  75,000.00 150 مانگی دوانزە

1.39

1.39

680.00

666.67

 

1.39

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی  ئابڵاخ

مانگی دوو    

666.67 208.33 100,000.00 150 مانگی  سێ

1.39

653.33

1.39

 

مانگی چوار     

چارەکی 
دووەم

653.33 208.00 98,000.00 150 مانگی پێنج

مانگی شەش     

1.39

700.00

1.39

 

1.39  208.00  150 مانگی حەوت

چارەکی 
سێیەم

700.00 208.00 105,000.00 150 مانگی هەشت

مانگی نۆ    

1.39

693.33

1.39

1.39

1.39 746.67 208.00 112,000.00 150 مانگی دە

چارەکی 
چوارەم 

693.33 208.00 104,000.00 150 مانگی یانزە

666.67 208.00 100,000.00 150 مانگی دوانزە

 1.15  

530.00

 

1.15

1.15 560.00 172.41 84,000.00 150 مانگی یەک

چارەکی 
یەکەم 2021 گەڕەکی ئابڵاخ

مانگی دوو    

500.00 172.00 75,000.00 150 مانگی سێ

ساڵی 2020 خانووەکان نوێ بوون لەئابڵاخ فۆشراون

سەرچاوە: نووسینگەی شێرزاد/21  ئایار 2021

لە گەڕەکی ئابڵاخ نرخی 
خانووبەرە لە ساڵی 2020 
بەراورد بە ساڵی 2019 و 
چارەکی یەکەمی ئەمساڵ 
روو لە بەرزبوونەوە بووە. 

لە ساڵی 2019 بەڕێژەی 
%47.8 و لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵ بەڕێژەی 
%16.6 بەرزبووەتەوە، 
نرخی یەک مەتر دووجا 

لە ساڵی 2019 دا بە 
418.33 دۆالر بووە، لە 

ساڵی 2020 بە 680 دۆالر 
و لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا بە 530 دۆالر 
مامەڵەی پێوەکراوە. 

بەهەمان شێوەی کڕین و 
فرۆشتن نرخی بەکرێدانی 

خانوو لە ساڵی 2020 
بەرزبووەتەوە بۆ 1.39 

دۆالر بۆ هەر مەتر 
دووجایەک. 
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خشتەی ژمارە 230  نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە  گەڕەکی قاالوە  لە زۆنی سی  )رۆژئاوا – قیبلە( دەرەوەی  بازنەی 60 مەتری

زۆنی سی )رۆژئاوا - قیبلە ( دەرەوەی بازنەی 60 مەتری 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک 

مەتر دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا )کڕین و 

فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان  کرێ خانوو کڕین و فرۆشتن 

خانوو کرێ کڕین و فرۆشتن

1.25

1.25

405.00

405.00

1.67

0.83

مانگی یەک     

چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی قاالوە 

420.00 166.67 42,000.00 100 مانگی دوو

390.00 166.00 78,000.00 200 مانگی  سێ

0.83

405.00

 

0.83

مانگی چوار     

چارەکی 
دووەم

 166.00 مانگی پێنج  

405.00 166.00 81,000.00 200 مانگی 
شەش 

1.24

420.00

1.66

 

0.83 410.00 166.00 82,000.00 200 مانگی حەوت

چارەکی 
سێیەم

430.00 166.00 43,000.00 100 مانگی 
هەشت

مانگی نۆ    

1.66

400.00

1.66

0.83

1.66 410.00 166.00 41,000.00 100 مانگی دە

چارەکی 
چوارەم 

400.00 166.00 40,000.00 100 مانگی یانزە

400.00 166.00 80,000.00 200 مانگی دوانزە

1.40

1.88

415.00

420.00

1.88

 

مانگی یەک     

چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی قاالوە 

420.00 187.50 42,000.00 100 مانگی دوو

مانگی  سێ    

0.94

410.00

 

0.94

مانگی چوار     

چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج    

410.00 187.00 82,000.00 200 مانگی 
شەش 

1.87

430.00

1.87

1.87

0.94  187.00  200 مانگی حەوت

چارەکی 
سێیەم

 187.00  100 مانگی 
هەشت

430.00 187.00 43,000.00 100 مانگی نۆ

0.94

385.00

0.94

 

0.94  187.00  200 مانگی دە

چارەکی 
چوارەم 

385.00 187.00 77,000.00 200 مانگی یانزە

مانگی دوانزە    

 1.29  

425.00

 

0.86

1.72 425.00 172.41 42,500.00 100 مانگی یەک

چارەکی 
یەکەم 2021 گەڕەکی قاالوا

مانگی دوو    

425.00 172.00 85,000.00 200 مانگی سێ

سەرچاوە: نووسینگەی شێرزاد/21  ئایار 2021

 نرخی خانووبەرە لە 
گەڕەکی قاالوە روو لە 
بەرزبوونەوە بووە، لە 

ساڵی 2019 نرخی یەک 
مەتر دووجا بە 405 

دۆالر بووە، لە ساڵی 
2020 بە 41 دۆالر و 
لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا بە 425 دۆالر 
مامەڵەی پێوەکراوە. 

لەڕووی کرێوە نرخی یەک 
مەتر دووجا خانوو لە 

گەڕەکی قاالوە لە ساڵی 
2020 بەرزبووەتەوە بۆ 
1.40 دۆالر، لەکاتێکدا 

لە 2019 بە 1.25 دۆالر 
و لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا بە 1.29 دۆالر 
بووە. 
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خشتەی ژمارە 231 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە  گەڕەکی هوانە لە زۆنی سی )رۆژئاوا – قیبلە( لە دەرەوەی بازنەی 60 مەتری

زۆنی سی )رۆژئاوا - قیبلە ( دەرەوەی بازنەی 60 مەتری 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان  کرێ خانوو کڕین و 

فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 
فرۆشتن

1.09

0.83

329.92

270.00

0.83 273.33 125.00 41,000.00 150 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی هوانە

0.83 266.67 125.00 40,000.00 150 مانگی دوو

مانگی  سێ     

1.14 409.09

مانگی چوار     
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

1.14 409.09 125.00 45,000.00 110 مانگی شەش 

1.04 341.67

مانگی حەوت     
چارەکی 
1.04سێیەم 333.33 125.00 40,000.00 120 مانگی هەشت

1.04 350.00 125.00 42,000.00 120 مانگی نۆ

1.14 318.18

مانگی دە     
چارەکی 
1.14چوارەم  318.18 125.00 35,000.00 110 مانگی یانزە

مانگی دوانزە     

0.94

1.14

337.50

363.64

1.14 454.55 125.00 50,000.00 110 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی هوانە

1.14 345.45 125.00 38,000.00 110 مانگی دوو

1.14 363.64 125.00 40,000.00 110 مانگی  سێ

1.04 341.67

مانگی چوار     
چارەکی 
1.04دووەم 341.67 125.00 41,000.00 120 مانگی پێنج

مانگی شەش      

0.83 283.33

مانگی حەوت     
چارەکی 
0.83سێیەم 283.33 125.00 42,500.00 150 مانگی هەشت

مانگی نۆ     

0.83 333.33

مانگی دە     
چارەکی 
0.83چوارەم  333.33 125.00 50,000.00 150 مانگی یانزە

مانگی دوانزە     

 0.92  309.09

0.94 345.45 103.45 38,000.00 110 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 0.91گەڕەکی هوانە 272.73 100.00 30,000.00 110 مانگی دوو

مانگی سێ     

سەرچاوە: نووسینگەی شێرزاد/21  ئایار 2021

نرخی خانووبەرە لە 
گەڕەکی هوانە لە ساڵی 
2020 بەراورد بە ساڵی 

2019 بەرزبووەتەوە، 
نرخی یەک مەتر دووجا 

خانوو لە ساڵی 2019 بە 
329.92 دۆالر و لە ساڵی 

2020 بە 337.5 دۆالر 
مامەڵەی پێوەکراوە. نرخی 
کرێ لەم گەڕەکە بۆ هەر 

مەتر دووجایەک خانوو 
روو لە دابەزین بووە 

و لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا خانوویەکی 

110 مەتری بە 103 دۆالر 
بەکرێدراوە. 
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خشتەی ژمارە 232  نیشاندەری نرخی  کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی کانی گۆمە  لە زۆنی سی  )رۆژئاوا – قیبلە( لە دەرەوەی بازنەی 60 مەتری

زۆنی سی )رۆژئاوا - قیبلە ( دەرەوەی بازنەی 60 مەتری 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو
رووبەر بە 

مەتر دووجا 
خانوو

مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان 

تێکڕای نرخ 
لە یەک 
ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

کرێ 
خانوو

کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

0.83

0.83

335.83

306.67

0.83 333.33 125.00 50,000.00 150 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی کانی گۆمە

0.83 280.00 125.00 42,000.00 150 مانگی دوو

0.83  125.00  150 مانگی  سێ

0.83 346.67

0.83 333.33 125.00 50,000.00 150 مانگی چوار
چارەکی 
0.83دووەم 360.00 125.00 54,000.00 150 مانگی پێنج

مانگی شەش      

0.83 331.67

0.83 316.67 125.00 47,500.00 150 مانگی حەوت
چارەکی 
0.83سێیەم  125.00  150 مانگی هەشت

0.83 346.67 125.00 52,000.00 150 مانگی نۆ

0.83 340.00

مانگی دە     
چارەکی 
0.83چوارەم  340.00 125.00 51,000.00 150 مانگی یانزە

مانگی دوانزە     

1.07

1.07

200.00

200.00

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی کانی گۆمە

1.04 200.00 208.00 40,000.00 200 مانگی دوو

1.11  166.00  150 مانگی  سێ

1.07 195.00

1.11  166.00  150 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

1.04 195.00 208.00 39,000.00 200 مانگی شەش 

1.11 200.00

1.11  166.67  150 مانگی حەوت
چارەکی 
1.11سێیەم  166.00  150 مانگی هەشت

1.04 200.00 208.33 40,000.00 200 مانگی نۆ

1.04 210.00

مانگی دە     
چارەکی 
مانگی یانزە     چوارەم 

1.04 210.00 208.00 42,000.00 200 مانگی دوانزە

 1.39  276.67

1.39 266.67 208.00 40,000.00 150 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 1.39گەڕەکی کانی گۆمە 286.67 208.00 43,000.00 150 مانگی دوو

مانگی  سێ     

سەرچاوە: نووسینگەی کانی گۆمە و نووسینگەی ئیبراهیم /22 ئایار 2021

ساڵی 2020 گەڕەکی 
کانی گۆمە نزمترین نرخی 
کڕین و فرۆشتنی خانووی 

تۆمار کردووە. نرخی 
یەک مەتر دووجا بە 200 

دۆالر مامەڵەی پێوەکراوە 
لەو ساڵەدا، لەکاتێکدا 

لە ساڵی 2019 بە 
335.83 دۆالر مامەڵەی 

پێوەکراوە. لەڕووی کرێوە 
نرخی یەک مەتر دووجا 
خانوو لە گەڕەکی کانی 

گۆمە روو لە بەرزبوونەوە 
بووە و لە ساڵی 2019 بە 

0.83 دۆالر بووە، لە ساڵی 
2020 بە 1.07 دۆالر 

و لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا بە 1.39 دۆالر 

بەکرێدراوە. 
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خشتەی ژمارە 233  نیشاندەری نرخی  کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی کەنەسوورە  لە زۆنی سی )رۆژئاوا – قیبلە( لە دەرەوەی بازنەی 60 مەتری

زۆنی سی )رۆژئاوا - قیبلە( دەرەوەی بازنەی 60 مەتری 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک 

مەتر دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا )کڕین و 

فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو
رووبەر بە مەتر 

دووجا خانوو مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان 
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان  کرێ خانوو کڕین و فرۆشتن 
خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

 

 

341.67

333.33

 

 

 350.00  35,000.00 100 مانگی یەک

چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی کەنە سوورە

333.33  40,000.00 120 مانگی دوو

333.33  50,000.00 150 مانگی  سێ

 

340.00

 

 

مانگی چوار     

چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج    

340.00  51,000.00 150 مانگی شەش 

 

343.33

 

 

 366.67  44,000.00 120 مانگی حەوت

چارەکی 
سێیەم

320.00  32,000.00 100 مانگی هەشت

مانگی نۆ    

 

346.67

 

 

مانگی دە     

چارەکی 
چوارەم 

346.67  52,000.00 150 مانگی یانزە

مانگی دوانزە    

 

 

332.50

300.00

 

 

 300.00  30,000.00 100 مانگی یەک

چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی کەنە سوورە

مانگی دوو    

مانگی  سێ    

 

370.00

 

 

مانگی چوار     

چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج    

370.00  37,000.00 100 مانگی شەش 

 

333.33

 

 

مانگی حەوت     

چارەکی 
سێیەم

333.33  40,000.00 120 مانگی هەشت

مانگی نۆ    

 

331.67

 

 

 350.00  42,000.00 120 مانگی دە

چارەکی 
چوارەم 

مانگی یانزە    

313.33  47,000.00 150 مانگی دوانزە

   

333.33

 

 

 360.00  36,000.00 100 مانگی یەک

چارەکی 
یەکەم 2021 333.33گەڕەکی کەنە سوورە  40,000.00 120 مانگی دوو

320.00  48,000.00 150 مانگی  سێ

سەرچاوە: نووسینگەی کانی گۆمە و نووسینگەی ئیبراهیم /22 ئایار 2021

نرخی خانووبەرە لە 
گەڕەکی کەنەسوورە 

لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا گەیشتووەتەوە 

هەمان نرخی چارەکی 
یەکەمی 2019، نرخی 

یەک مەتر دووجا لە 
چارەکی یەکەمی 2019 

بە 333.33 دۆالر بوو، لە 
چارەکی یەکەمی 2020 بە 

300 دۆالر و لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا بە 

333.3 دۆالر مامەڵەی 
پێوەکراوە. 
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خشتەی ژمارە 234  نیشاندەری نرخی  کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی بەردەکەڕ  لە زۆنی سی )رۆژئاوا – قیبلە( لە دەرەوەی بازنەی 60 مەتری

زۆنی سی )رۆژئاوا - قیبلە( دەرەوەی بازنەی 60 مەتری 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان  کرێ خانوو کڕین و فرۆشتن 

خانوو کرێ کڕین و 
فرۆشتن

0.69

0.62

54.67

50.00

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی بەردەکەڕ

0.69 50.00 83.33 6,000.00 120 مانگی دوو

0.55  83.00  150 مانگی  سێ

0.69 61.83

0.69 66.67 83.00 8,000.00 120 مانگی چوار
چارەکی 
0.83دووەم 57.00 83.00 5,700.00 100 مانگی پێنج

0.55  83.00  150 مانگی شەش 

0.69 54.67

0.83 50.00 83.00 5,000.00 100 مانگی حەوت
چارەکی 
0.55سێیەم 59.33 83.00 8,900.00 150 مانگی هەشت

مانگی نۆ     

0.69 54.67

0.55 59.33 83.00 8,900.00 150 مانگی دە
چارەکی 
0.83چوارەم  50.00 83.00 5,000.00 100 مانگی یانزە

مانگی دوانزە     

0.63

0.63

73.00

47.50

0.63 45.00 125.00 9,000.00 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی بەردەکەڕ

0.63 50.00 125.00 10,000.00 200 مانگی دوو

مانگی  سێ     

0.63 53.50

مانگی چوار     
چارەکی 
0.63دووەم 53.50 125.00 10,700.00 200 مانگی پێنج

مانگی شەش      

0.63 92.50

0.63 95.00 125.00 19,000.00 200 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

 90.00  18,000.00 200 مانگی نۆ

0.63 100.00

0.63  125.00  200 مانگی دە
چارەکی 
0.63چوارەم  100.00 125.00 20,000.00 200 مانگی یانزە

  125.00  200 مانگی دوانزە

 0.52  97.50

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم 2021 0.52گەڕەکی بەردەکەڕ 97.50 103.45 19,500.00 200 مانگی دوو

  100.00  200 مانگی  سێ

گەڕەکی بەردەکەڕ، خانووەکانی کۆنە و گوندێکە 

سەرچاوە: نووسینگەی گوڵەگەنم/5ی ئایار 2021 و نووسینگەی بەختیار محەممەد فواد/5ی  ئایار 2021

نرخی خانووبەرە لە 
بەردەکەڕ لە ماوەی 

چارەکی یەکەمی ئەمساڵ 
و دوو ساڵی رابردوودا 

روو لە بەرزبوونەوە بووە، 
نرخی یەک مەتر دووجا 

خانوو لە ساڵی 2019 بە 
54.67 دۆالر بووە، لە 

ساڵی 2020 بە 73 دۆالر 
و لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا بەرزبووەتەوە 
بۆ 97.5 دۆالر. لەڕووی 
کرێوە جێگیر بووە و لە 

خوار یەک دۆالرەوە یەک 
مەتر دووجا خانوو لەم 
گەڕەکە بەکرێدەدرێت.
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خشتەی ژمارە 235  نیشاندەری نرخی  کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە  گەڕەکی سەماوات  لە زۆنی سی  )رۆژئاوا – قیبلە( لە دەرەوەی بازنەی 60 مەتری

زۆنی سی )رۆژئاوا - قیبلە ( دەرەوەی بازنەی 60 مەتری 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پرۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

کرێ 
خانوو

کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

1.04

1.04

244.79

247.92

1.04 266.67 125.00 32,000.00 120 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی سەماوات

1.04 229.17 125.00 27,500.00 120 مانگی دوو

مانگی  سێ     

1.04 241.67

مانگی چوار     
چارەکی 
1.04دووەم 250.00 125.00 30,000.00 120 مانگی پێنج

1.04 233.33 125.00 28,000.00 120 مانگی شەش 

1.04 250.00

مانگی حەوت     
چارەکی 
1.04سێیەم 250.00 125.00 30,000.00 120 مانگی هەشت

مانگی نۆ     

1.04 241.67

1.04 225.00 125.00 27,000.00 120 مانگی دە
چارەکی 
1.04چوارەم  258.33 125.00 31,000.00 120 مانگی یانزە

1.04  125.00  120 مانگی دوانزە

1.04

1.04

227.08

208.33

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی سەماوات

1.04 208.33 125.00 25,000.00 120 مانگی دوو

1.04  125.00  120 مانگی  سێ

1.04 229.17

مانگی چوار     
چارەکی 
1.04دووەم  125.00  120 مانگی پێنج

1.04 229.17 125.00 27,500.00 120 مانگی شەش 

1.04 225.00

1.04  125.00  120 مانگی حەوت
چارەکی 
1.04سێیەم 225.00 125.00 27,000.00 120 مانگی هەشت

مانگی نۆ     

1.04 233.33

1.04 208.33 125.00 25,000.00 120 مانگی دە
چارەکی 
1.04چوارەم  233.33 125.00 28,000.00 120 مانگی یانزە

1.04 250.00 125.00 30,000.00 120 مانگی دوانزە

 1.15  245.83

1.15 241.67 137.93 29,000.00 120 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 1.14گەڕەکی سەماوات 250.00 137.00 30,000.00 120 مانگی دوو

مانگی سێ     

سەرچاوە: نووسینگەی گوڵەگەنم/5ی ئایار 2021 و نووسینگەی بەختیار محەممەد فواد/5ی  ئایار 2021

نرخی خانووبەرە لە 
گەڕەکی سەماوات 
لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا بەراورد بە 
چارەکی یەکەمی 2019 
دابەزیوە، بەڵام بەراورد 

بە چارەکی یەکەمی 
2020 بەرزبووەتەوە، 

نرخی یەک مەتر دووجا لە 
چارەکی یەکەمی 2019 
بە 247.92 دۆالر بووە، 

لە چارەکی یەکەمی 
2020 بە 208.33 

دۆالر و لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا بە 

245.33 دۆالر مامەڵەی 
پێوەکراوە، لەڕووی کرێوە 

نرخی یەک مەتر دووجا 
خانوو لە ئەمساڵدا روو 

لە دابەزین بووە بەهۆی 
دابەزینی بەهای دینار 

بەرامبەر دۆالر، چونکە 
نرخی کرێ بە دینارە لەم 

گەڕەکەدا. 
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 خشتەی ژمارە 236  نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی زڕگوێز  لە زۆنی سی )رۆژئاوا – قیبلە( لە دەرەوەی  بازنەی 60 مەتری

زۆنی سی )رۆژئاوا - قیبلە( دەرەوەی بازنەی 60 مەتری 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر 
بە مەتر 
دووجا 
خانوو

مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا

تێکڕای 
نرخ بەپێی 

چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

کرێ 
خانوو

کڕین و 
فرۆشتن 

خانوو
کرێ کڕین و 

فرۆشتن

0.55

0.55

199.17

200.00

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی زڕگویز

0.55 200.00 83.00 30,000.00 150 مانگی دوو

0.55  83.00  150 مانگی  سێ

0.55 166.67

0.55 166.67 83.00 25,000.00 150 مانگی چوار
چارەکی 
0.55دووەم  83.00  150 مانگی پێنج

0.55  83.00 27,500.00 150 مانگی شەش 

0.55 198.33

0.55  83.00  150 مانگی حەوت
چارەکی 
0.00سێیەم 196.67  29,500.00 150 مانگی هەشت

0.55 200.00 83.00 30,000.00 150 مانگی نۆ

0.55 208.33

0.55 216.67 83.00 32,500.00 150 مانگی دە
چارەکی 
0.55چوارەم   83.00  150 مانگی یانزە

0.00 200.00  30,000.00 150 مانگی دوانزە

0.55

0.55

196.67

200.00

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی زڕگویز

0.56 200.00 83.33 30,000.00 150 مانگی دوو

0.55  83.00  150 مانگی  سێ

0.55 183.33

0.55  83.00  150 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

0.55 183.33 83.00 27,500.00 150 مانگی شەش 

0.55 193.33

مانگی حەوت     
چارەکی 
0.55سێیەم 200.00 83.00 30,000.00 150 مانگی هەشت

0.55 186.67 83.00 28,000.00 150 مانگی نۆ

0.55 203.33

0.55 200.00 83.00 30,000.00 150 مانگی دە
چارەکی 
0.55چوارەم  206.67 83.00 31,000.00 150 مانگی یانزە

مانگی دوانزە     

 0.46  236.67

0.46 240.00 68.97 36,000.00 150 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 مانگی دوو     گەڕەکی زڕگویز

0.46 233.33 69.00 35,000.00 150 مانگی سێ

سەرچاوە: نووسینگەی بەختیار محەممەد فواد/6ی ئایار 2021

نرخی خانووبەرە لە 
گەڕەکی زڕگوێز لە 

چارەکی یەکەمی 2019 
و 2020 دا جێگیر بووە، 

بەڵام لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا بەرزبووەتەوە 

بۆ 236.67 دۆالر، لەڕووی 
کرێوە نرخی یەک مەتر 
دووجا خانوو لە ساڵی 

2019 و 2020 و چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا جێگیر 

بووە و بە 0.55 دۆالر 
بووە.
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خشتەی ژمارە 237  نیشاندەری نرخی  کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە پرۆژەی چوارچرا  لە زۆنی سی  )رۆژئاوا – قیبلە( لە دەرەوەی  بازنەی 60 مەتری

زۆنی سی )رۆژئاوا - قیبلە( دەرەوەی بازنەی 60 مەتری 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو
رووبەر بە 

مەتر دووجا 
خانوو

مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان 
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا

تێکڕای 
نرخ بەپێی 

چارەکەکان 

کرێ 
خانوو

کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

 

 

868.75

872.50

 920.00  184,000.00 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 پرۆژەی چوارچرا 1+2 
)خانوو(

مانگی دوو     

 825.00  165,000.00 200 مانگی  سێ

 865.00

مانگی چوار     
چارەکی 
880.00 دووەم  176,000.00 200 مانگی پێنج

 850.00  170,000.00 200 مانگی شەش 

 850.00

 800.00  160,000.00 200 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

 900.00  180,000.00 200 مانگی نۆ

 925.00

 840.00  168,000.00 200 مانگی دە
چارەکی 
925.00 چوارەم   185,000.00 200 مانگی یانزە

 935.00  187,000.00 200 مانگی دوانزە

 

 

880.00

900.00

 900.00  180,000.00 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 پرۆژەی چوارچرا 1+2 
)خانوو(

مانگی دوو     

مانگی  سێ     

 860.00

مانگی چوار     
چارەکی 
870.00 دووەم  174,000.00 200 مانگی پێنج

 850.00  170,000.00 200 مانگی شەش 

 822.50

 800.00  160,000.00 200 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

 845.00  169,000.00 200 مانگی نۆ

 915.00

 840.00  168,000.00 200 مانگی دە
چارەکی 
915.00 چوارەم   183,000.00 200 مانگی یانزە

 940.00  188,000.00 200 مانگی دوانزە

   875.00

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم 2021 پرۆژەی چوارچرا 1+2 

850.00 )خانوو(  170,000.00 200 مانگی دوو

 900.00  180,000.00 200 مانگی سێ

سەرچاوە:  نووسینگەی کۆشکی مەلیک/ 6-3 ی ئایار 2021

پرۆژەی چوارچرای نوێ 
لە رۆژی 29/11/2011 

مۆڵەتی لە دەستەی 
وەبەرهێنان وەرگرتووە، 

پرۆژەكە بە سەرمایەی 
139 ملیۆن و 618 هەزار 

دۆالر لەسەر رووبەری 
134 دۆنم و 83 هەزار 
مەتر جێبەجێكراوە و لە 

461 یەكەی نیشتەجێبوون 
)395 خانوو، 66 شوقە( 

پێكهاتووە. نرخی 
خانووبەرە لە پرۆژەی 

چوارچرا یەک و دوو 
بۆ خانووەکان روو لە 

بەرزبوونەوەیە. لە ساڵی 
2019 بە 867.75 دۆالر 
بووە، لە ساڵی 2020 بە 
880 دۆالر و لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا بە 
875 دۆالر مامەڵەی 

پێوەکراوە. 
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خشتەی ژمارە 238  نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە پرۆژەی چوارچرا )شوقە( لە زۆنی سی  )رۆژئاوا – قیبلە( لە دەرەوەی  بازنەی 60 مەتری

زۆنی سی )رۆژئاوا - قیبلە( دەرەوەی بازنەی 60 مەتری 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا شوقە
رووبەر بە 

مەتر دووجا 
خانوو

مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 
تێکڕای نرخ لە پرۆژەکان

یەک ساڵدا

تێکڕای 
نرخ بەپێی 

چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

کرێ 
خانوو

کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و فرۆشتن

2.43

2.43

802.92

802.63

2.19 802.63 333.33 122,000.00 152 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 پرۆژەی چوارچرا 
)شوقە(

2.43 80.29 333.00 11,000.00 137 مانگی دوو

2.43 817.52 333.00 112,000.00 137 مانگی  سێ

  

مانگی چوار     
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

مانگی شەش      

2.43 802.92

2.43 802.92 333.00 110,000.00 137 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

مانگی نۆ     

2.19 881.58

2.43 781.02 333.00 107,000.00 137 مانگی دە
چارەکی 
2.19چوارەم  881.58 333.00 134,000.00 152 مانگی یانزە

2.19 986.84 333.00 150,000.00 152 مانگی دوانزە

2.31

2.43

885.25

802.92

2.43 802.92 333.33 110,000.00 137 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 پرۆژەی چوارچرا 
)شوقە(

مانگی دوو     

مانگی  سێ     

2.43 857.66

2.43 839.42 333.00 115,000.00 137 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

2.43 875.91 333.00 120,000.00 137 مانگی شەش 

2.19 921.05

مانگی حەوت     
چارەکی 
2.19سێیەم 921.05 333.00 140,000.00 152 مانگی هەشت

مانگی نۆ     

2.19 912.83

2.19 888.16 333.00 135,000.00 152 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزە     چوارەم 

2.19 937.50 333.00 142,500.00 152 مانگی دوانزە

 1.91  907.63

2.01 861.31 275.86 118,000.00 137 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 پرۆژەی چوارچرا 

1.81)شوقە( 953.95 275.00 145,000.00 152 مانگی دوو

مانگی  سێ     

سەرچاوە:  نووسینگەی کۆشکی مەلیک/ 6-3 ی ئایار 2021

نرخی خانووبەرە لە 
پرۆژەی شوقەکانی 

چوارچرا روو لە 
بەرزبوونەوەیە. نرخی یەک 

مەتر دووجا شوقە لە 
ساڵی 2019 بە 802 دۆالر 

بووە، لە ساڵی 2020 بە 
885 دۆالر و لەچارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا بە 
907.63 دۆالر مامەڵەی 

پێوەکراوە، لەڕووی 
کرێوە نرخی شوقەکانی 
چوارچرا روو لە دابەزین 

بووە، نرخی یەک مەتر 
دووجا شوقە بۆ کرێ لە 

ئەمساڵدا دابەزیوە بۆ 
1.91 دۆالر. 
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خشتەی ژمارە 239  نیشاندەری نرخی  کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە  شوقەکانی زێڕینۆک  لە زۆنی سی  )رۆژئاوا – قیبلە( لە دەرەوەی  بازنەی 60 مەتری

زۆنی سی )رۆژئاوا - قیبلە( دەرەوەی بازنەی 60 مەتری 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا شوقە
رووبەر بە مەتر 

دووجا خانوو مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان 
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان 
کرێ 
خانوو

کڕین و فرۆشتن 
خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

 

 

532.50

535.00

 570.00  57,000.00 100 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 شوقەکانی  زێڕینۆک

مانگی دوو     

 500.00  50,000.00 100 مانگی  سێ

 525.00

مانگی چوار     
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

 525.00  52,500.00 100 مانگی شەش 

 530.00

مانگی حەوت     

چارەکی 
560.00 سێیەم  56,000.00 100 مانگی 

هەشت

 500.00  50,000.00 100 مانگی نۆ

 550.00

مانگی دە     
چارەکی 
550.00 چوارەم   55,000.00 100 مانگی یانزە

مانگی دوانزە     

 

 

557.50

590.00

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2020 شوقەکانی  زێڕینۆک

 590.00  59,000.00 100 مانگی دوو

مانگی  سێ     

 550.00

مانگی چوار     
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

 550.00  55,000.00 100 مانگی شەش 

 532.50

 490.00  49,000.00 100 مانگی حەوت

چارەکی 
مانگی      سێیەم

هەشت

 575.00  57,500.00 100 مانگی نۆ

 565.00

مانگی دە     
چارەکی 
580.00 چوارەم   58,000.00 100 مانگی یانزە

 550.00  55,000.00 100 مانگی دوانزە

   545.00

 540.00  54,000.00 100 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 مانگی دوو     شوقەکانی  زێڕینۆک

 550.00  55,000.00 100 مانگی سێ

سەرچاوە: نووسینگەی جانێ/25ی  ئایار 2021

نرخی خانووبەرە لە 
شوقەکانی زێڕینۆک لە 
چارەکی یەکەمی 2020 

دا بەراورد بە چارەکی 
یەکەمی 2019 و چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵ بەرزترین 
نرخی تۆمارکردووە. نرخی 

یەک مەتر دووجا خانوو 
لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا بە 545 دۆالر، 
لە چارەکی یەکەمی 

2020 بە 590 دۆالر و لە 
چارەکی یەکەمی 2019 
بە 535 دۆالر مامەڵەی 

پێوەکراوە. 
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خشتەی ژمارە 240  نیشاندەری نرخی  کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە پرۆژەی کورد ستی  لە زۆنی سی  )رۆژئاوا – قیبلە( لە دەرەوەی  بازنەی 60 مەتری

زۆنی سی )رۆژئاوا - قیبلە ( دەرەوەی بازنەی 60 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ 
خانوو

کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

1.89

1.89

404.55

409.09

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 پرۆژەی کورد سیتی

1.89 409.09 208.00 45,000.00 110 مانگی دوو

مانگی  سێ

1.89 454.55

مانگی چوار
چارەکی 
1.89دووەم 454.55 208.00 50,000.00 110 مانگی پێنج

مانگی شەش

1.89 400.00

مانگی حەوت
چارەکی 
1.89سێیەم 454.55 208.00 50,000.00 110 مانگی هەشت

1.89 345.45 208.00 38,000.00 110 مانگی نۆ

1.89 363.64

مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزەچوارەم

1.89 363.64 208.33 40,000.00 110 مانگی دوانزە

2.10

1.89

450.00

500.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 پرۆژەی کورد سیتی

1.89 500.00 208.33 55,000.00 110 مانگی دوو

مانگی  سێ

1.89 427.27

مانگی چوار
چارەکی 
1.89دووەم 427.27 208.00 47,000.00 110 مانگی پێنج

مانگی شەش

2.31 444.44

مانگی حەوت
چارەکی 
2.31سێیەم 444.44 208.00 40,000.00 90 مانگی هەشت

مانگی نۆ

2.31 455.56

مانگی دە
چارەکی 
2.31چوارەم 455.56 208.00 41,000.00 90 مانگی یانزە

مانگی دوانزە

1.57 568.18

1.57 590.91 172.41 65,000.00 110 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 1.56پرۆژەی کورد سیتی 545.45 172.00 60,000.00 110 مانگی دوو

مانگی  سێ

سەرچاوە: کۆمپانیای عەقاراتی نویڵ/16-14ی نیسان 2021 و  کۆشکی مەلێک /6-3 ئایار 2021

پرۆژەی كورد ستی 
کە لە 25/11/2008 
مۆڵەتی لە دەستەی 

وەبەرهێنان وەرگرتووە، 
لەالیەن كۆمپانیای نالیا بە 

سەرمایەی 67 ملیۆن و 
576 هەزار دۆالر لەسەر 
رووبەری 152 دۆنم و 55 
هەزار مەتر جێبەجێكراوە، 

پڕۆژەكە لە 1584 
یەكەی نیشتەجێبوون 

)شوقە( پێكهاتووە. نرخی 
خانووبەرە لە پرۆژەی 

کورد ستی لە ماوەی دوو 
ساڵی رابردوو و چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا روو 
لە بەرزبوونەوە بووە، 
نرخی یەک مەتر دووجا 

لە پرۆژەی کورد ستی لە 
ساڵی 2019 بە 404.55 

دۆالر بوو، لە ساڵی 
2020 بە 450 دۆالر 

و لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا بە 568.18 
دۆالر بووە، یەک مەتر 

دووجا خانوو بۆ کرێ لە 
ساڵی 2019 بە 1.89 

دۆالر، لە ساڵی 2020 بە 
2.10 دۆالر و لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا بە 
1.57 دۆالر بووە.



305

خشتەی ژمارە 241  نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە پرۆژەی سائیب ستی لە زۆنی سی  )رۆژئاوا – قیبلە( لە دەرەوەی  بازنەی 60 مەتری

زۆنی سی )رۆژئاوا - قیبلە( دەرەوەی بازنەی 60 مەتری 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەر 
بە مەتر 
دووجا 
خانوو

مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان 
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا

تێکڕای 
نرخ بەپێی 

چارەکەکان 
کرێ خانوو

کڕین و 
فرۆشتن 

خانوو
کرێ کڕین و 

فرۆشتن

2.08

1.93

547.92

559.52

1.79 535.71 250.00 75,000.00 140 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 پرۆژەی سائیب سیتی

2.08 583.33 250.00 70,000.00 120 مانگی دوو

مانگی  سێ     

2.08 545.83

2.08 550.00 250.00 66,000.00 120 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

2.08 541.67 250.00 65,000.00 120 مانگی شەش 

2.08 543.75

2.08 566.67 250.00 68,000.00 120 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

2.08 520.83 250.00 62,500.00 120 مانگی نۆ

2.08 550.00

2.08 558.33 250.00 67,000.00 120 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزە     چوارەم 

2.08 541.67 250.00 65,000.00 120 مانگی دوانزە

2.08

2.08

551.79

570.83

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2020 پرۆژەی سائیب سیتی

2.08 570.83 250.00 68,500.00 120 مانگی دوو

مانگی  سێ     

2.08 570.83

2.08 600.00 250.00 72,000.00 120 مانگی چوار
چارەکی 
2.08دووەم 541.67 250.00 65,000.00 120 مانگی پێنج

مانگی شەش      

1.93 532.74

2.08 558.33 250.00 67,000.00 120 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

1.79 507.14 250.00 71,000.00 140 مانگی نۆ

2.08 520.83

مانگی دە     
چارەکی 
2.08چوارەم  520.83 250.00 62,500.00 120 مانگی یانزە

مانگی دوانزە     

 1.72  554.17

1.72 541.67 206.90 65,000.00 120 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 1.72پرۆژەی سائیب سیتی 566.67 206.00 68,000.00 120 مانگی دوو

مانگی  سێ     

سەرچاوە: کۆمپانیای عەقاراتی نویڵ/16-14ی نیسان 2021 و  کۆشکی مەلێک /6-3 ئایار 2021

پرۆژەی سائیب ستی 
لە رۆژی )18/5/2010( 

مۆڵەتی لە دەستەی 
وەبەرهێنان وەرگرتووە، 

پرۆژەكە بە سەرمایەی 
55 ملیۆن و 225 هەزار 

دۆالر لەسەر رووبەری 48 
دۆنم جێبەجێكراوە و لە 

720 یەكەی نیشتەجێبوون 
)شوقە( پێكهاتووە. 

نرخی خانووبەرە لە 
پرۆژەی سائیب ستی لە 

ماوەی دوو ساڵی رابردوو 
و چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا تاڕادەیەک 
جێگیر بووە. نرخی یەک 

مەتر دووجا لە ساڵی 
2019 بە 547.92 دۆالر 

بوو، لە ساڵی 2020 
بە 551.79 دۆالر و 
لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵ بە 554.17 دۆالر 
مامەڵەی پێوەکراوە. لە 

ساڵی 2019 و 2020 
نرخی یەک مەتر دووجا بۆ 

کرێ لەم پرۆژەیە جێگیر 
بووە و بە 2.08 دۆالر 

بووە، بەڵام لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا 

دابەزیوە بۆ 1.72 دۆالر بۆ 
هەر مەتر دووجایەک. 
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خشتەی ژمارە 242  نیشاندەری نرخی  کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە پرۆژەی شاری رۆشنبیران لە زۆنی سی  )رۆژئاوا – قیبلە( لە دەرەوەی  بازنەی 60 مەتری

زۆنی سی )رۆژئاوا - قیبلە( دەرەوەی بازنەی 60 مەتری 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پرۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان  کرێ خانوو کڕین و 

فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 
فرۆشتن

1.98

1.98

392.86

361.90

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2019 پرۆژەی شاری 
رۆشنبیران

1.98 361.90 208.33 38,000.00 105 مانگی دوو

مانگی  سێ     

1.98 380.95

مانگی چوار     
چارەکی 
1.98دووەم 380.95 208.00 40,000.00 105 مانگی پێنج

مانگی شەش      

1.98 404.76

1.98 380.95 208.00 40,000.00 105 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

1.98 428.57 208.00 45,000.00 105 مانگی نۆ

1.98 419.05

مانگی دە     
چارەکی 
1.98چوارەم  390.48 208.00 41,000.00 105 مانگی یانزە

1.98 447.62 208.00 47,000.00 105 مانگی دوانزە

1.98

1.98

454.76

452.38

1.98 452.38 208.33 47,500.00 105 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 پرۆژەی شاری 
رۆشنبیران

مانگی دوو     

مانگی  سێ     

1.98 404.76

مانگی چوار     
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

1.98 404.76 208.00 42,500.00 105 مانگی شەش 

1.98 457.14

مانگی حەوت     
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

1.98 457.14 208.00 48,000.00 105 مانگی نۆ

1.98 490.48

مانگی دە     
چارەکی 
1.98چوارەم  485.71 208.00 51,000.00 105 مانگی یانزە

1.98 495.24 208.00 52,000.00 105 مانگی دوانزە

 1.64  414.29

1.64 428.57 172.41 45,000.00 105 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 پرۆژەی شاری 

1.64رۆشنبیران 400.00 172.00 42,000.00 105 مانگی دوو

مانگی سێ     

سەرچاوە: کۆمپانیای عەقاراتی نویڵ/16-14ی نیسان 2021 و  کۆشکی مەلێک /6-3 ئایار 2021

پرۆژەی شاری رۆشنبیران 
لە 20/11/2011 مۆڵەتی 
لە دەستەی وەبەرهێنان 
وەرگرتووە، پرۆژەكە بە 
سەرمایەی 12 ملیۆن و 

977 هەزار دۆالر لەسەر 
رووبەری 17 دۆنم زەوی 
جێبەجێكراوە و لە 338 

یەكەی نیشتەجێبوون 
)شوقە( پێكهاتووە. نرخی 

خانووبەرە لە پرۆژەی 
شاری رۆشنبیران لە ساڵی 

2020 بەراورد بە ساڵی 
2019 و چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵ بەرزترین نرخی 
تۆمارکردووە، نرخی یەک 

مەتر دووجا لە چارەکی 
یەکەمی 2019 بە 361.9 

دۆالر، لە چارەکی یەکەمی 
2020 بە 452.38 دۆالر 

و لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا بە 414.29 

دۆالر بووە. نرخی کرێی 
یەک مەتر دووجا لەم 
پرۆژەیە جێگیر بووە، 

بەڵام بەهۆی دابەزینی 
بەهای دینار بەرامبەر 

دۆالر لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا نرخی یەک مەتر 
دووجا بۆ کرێ دابەزیوە بۆ 

1.64 دۆالر. 



307

خشتەی ژمارە 243 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە  پرۆژەی شاری سپی لە زۆنی سی  )رۆژئاوا – قیبلە( لە دەرەوەی  بازنەی 60 مەتری

زۆنی سی )رۆژئاوا - قیبلە( دەرەوەی بازنەی 60 مەتری 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا شوقە
رووبەر بە 

مەتر دووجا 
خانوو

مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان 
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان  کرێ خانوو
کڕین و 

فرۆشتن 
خانوو

کرێ کڕین و فرۆشتن

2.00

2.00

554.17

600.00

2.00 600.00 300.00 90,000.00 150 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 پرۆژەی شاری سپی

مانگی دوو     

2.00  300.00  150 مانگی  سێ

2.00 568.33

2.00 583.33 300.00 87,500.00 150 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

2.00 553.33 300.00 83,000.00 150 مانگی شەش 

2.00 540.00

2.00  300.00  150 مانگی حەوت
چارەکی 
2.00سێیەم 533.33 300.00 80,000.00 150 مانگی هەشت

2.00 546.67 300.00 82,000.00 150 مانگی نۆ

2.00 540.00

2.00 546.67 300.00 82,000.00 150 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزە     چوارەم 

2.00 533.33 300.00 80,000.00 150 مانگی دوانزە

2.33

2.33

496.67

543.33

2.33 546.67 350.00 82,000.00 150 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 پرۆژەی شاری سپی

2.33 540.00 350.00 81,000.00 150 مانگی دوو

مانگی  سێ     

2.33 486.67

2.33 506.67 350.00 76,000.00 150 مانگی چوار
چارەکی 
2.33دووەم  350.00  150 مانگی پێنج

2.33 466.67 350.00 70,000.00 150 مانگی شەش 

2.33 506.67

مانگی حەوت     
چارەکی 
2.33سێیەم 506.67 350.00 76,000.00 150 مانگی هەشت

2.33  350.00  150 مانگی نۆ

2.33 483.33

2.33 473.33 350.00 71,000.00 150 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزە     چوارەم 

2.33 493.33 350.00 74,000.00 150 مانگی دوانزە

 2.67  490.00

2.67 480.00 400.00 72,000.00 150 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 2.67پرۆژەی شاری سپی 500.00 400.00 75,000.00 150 مانگی دوو

مانگی سێ     

سەرچاوە: نووسینگەی شاخی سپی/ 20ی نیسان

پرۆژەی شاری سپی کە 
لە 18/12/2011 مۆڵەتی 
لە دەستەی وەبەرهێنان 

وەرگرتووە، بە سەرمایەی 
44 ملیۆن و 91 هەزار 
دۆالر لەسەر رووبەری 
85 دۆنم و 31 هەزار 

مەتر جێبەجێكراوە، 
پڕۆژەكە لە 307 

یەكەی نیشتەجێبوون: 
)288 خانوو، 19 ڤێال( 

پێكهاتووە. نرخی 
خانووبەرە لە پرۆژەی 

شاری سپی روو لە 
دابەزینە، بەجۆرێک نرخی 

یەک مەتر دووجا لەم 
پرۆژەیە لە ساڵی 2019 بە 

600 دۆالر بوو، لە ساڵی 
2020 بە 543.33 دۆالر 

و لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا بە 490 دۆالر 

مامەڵەی پێوەکراوە، 
بەڵام بەپێچەوانەوە 

نرخی یەک مەتر دووجا 
بۆ کرێ لەم پرۆژەیە 

روو لە بەرزبوونەوەیە و 
نرخی یەک مەتر دووجا 

لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا گەیشتووەتە 

2.33 دۆالر. 
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خشتەی ژمارە 244  نیشاندەری نرخی  کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە پرۆژەی شاری پزیشکان  لە زۆنی سی  )رۆژئاوا – قیبلە( لە دەرەوەی بازنەی 60 مەتری

زۆنی سی )رۆژئاوا - قیبلە ( دەرەوەی بازنەی 60 مەتری 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پرۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان  کرێ خانوو کڕین و 

فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 
فرۆشتن

2.00

2.00

503.33

473.33

2.00 480.00 300.00 72,000.00 150 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 پرۆژەی شاری 
پزیشکان

مانگی دوو     

2.00 466.67 300.00 70,000.00 150 مانگی  سێ

2.00 500.00

مانگی چوار     
چارەکی 
2.00دووەم  300.00  150 مانگی پێنج

2.00 500.00 300.00 75,000.00 150 مانگی شەش 

2.00 506.67

2.00  300.00  150 مانگی حەوت
چارەکی 
2.00سێیەم 546.67 300.00 82,000.00 150 مانگی هەشت

2.00 466.67 300.00 70,000.00 150 مانگی نۆ

2.00 525.00

مانگی دە     
چارەکی 
2.00چوارەم  533.33 300.00 80,000.00 150 مانگی یانزە

2.00 516.67 300.00 77,500.00 150 مانگی دوانزە

2.33

2.33

568.33

566.67

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2020 پرۆژەی شاری 
پزیشکان

2.33 566.67 350.00 85,000.00 150 مانگی دوو

مانگی  سێ     

2.33 583.33

2.33  350.00  150 مانگی چوار
چارەکی 
2.33دووەم 583.33 350.00 87,500.00 150 مانگی پێنج

2.33  350.00  150 مانگی شەش 

2.33 570.00

2.33 573.33 350.00 86,000.00 150 مانگی حەوت
چارەکی 
2.33سێیەم 566.67 350.00 85,000.00 150 مانگی هەشت

مانگی نۆ     

2.33 566.67

2.33 560.00 350.00 84,000.00 150 مانگی دە
چارەکی 
2.33چوارەم   350.00  150 مانگی یانزە

2.33 573.33 350.00 86,000.00 150 مانگی دوانزە

 2.67  593.33

2.67 586.67 400.00 88,000.00 150 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 پرۆژەی شاری 

2.67پزیشکان 600.00 400.00 90,000.00 150 مانگی دوو

مانگی سێ     

سەرچاوە:  نووسینگەی پاشا 23-20ی نیسان 2021

پرۆژەی شاری پزیشكانی 
سلێمانی لە )8/11/2015( 

مۆڵەتی لە دەستەی 
وەبەرهێنان وەرگرتووە، 

پرۆژەكە بە سەرمایەی 
50 ملیۆن و 844 هەزار 

دۆالر لەسەر رووبەری 31 
دۆنم و 90 هەزار مەتر 
جێبەجێكراوە و لە 988 

یەكەی نیشتەجێبوون 
)شوقە( پێكهاتووە. نرخی 

خانووبەرە لە پرۆژەی 
شاری پزیشکان روو لە 

بەرزبوونەوەیە، یەک 
مەتر دووجا لەم پرۆژەیە 

لە ساڵی 2019 دا بە 
503.33 دۆالر بوو، لە 

ساڵی 2020 بە 568.33 
دۆالر و لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا بە 
593.33 دۆالر کڕین و 
فرۆشتنی پێوەکراوە، 

بەهەمان شێوەی کڕین 
و فرۆشتن نرخی یەک 

مەتر دووجا بۆ کرێ 
لەم پرۆژەیە روو لە 

بەرزبوونەوە بووە، لە 
ساڵی 2019 بە دوو دۆالر 

بوو، لە ساڵی 2020 بە 
2.33 دۆالر و لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا بە 
2.67 دۆالر بەکرێدراوە. 
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خشتەی ژمارە 245 نیشاندەری نرخی  کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە پرۆژەی دییە ستی  لە زۆنی سی  )رۆژئاوا – قیبلە( لە دەرەوەی  بازنەی 60 مەتری

زۆنی سی )رۆژئاوا - قیبلە( دەرەوەی بازنەی 60 مەتری 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پرۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان  کرێ خانوو کڕین و 

فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 
فرۆشتن

2.30

2.30

575.00

540.00

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2019 پرۆژەی دییە ستی

2.29 530.00 229.17 53,000.00 100 مانگی دوو

2.30 550.00 230.00 55,000.00 100 مانگی  سێ

1.15 590.00

مانگی چوار     
چارەکی 
2.30دووەم 580.00 230.00 58,000.00 100 مانگی پێنج

0.00 600.00  60,000.00 100 مانگی شەش 

2.30 575.00

مانگی حەوت     
چارەکی 
2.30سێیەم 650.00 230.00 65,000.00 100 مانگی هەشت

2.30 500.00 230.00 50,000.00 100 مانگی نۆ

2.30 550.00

2.30 550.00 230.00 55,000.00 100 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزە     چوارەم 

مانگی دوانزە     

2.30

2.30

475.00

500.00

2.30 500.00 230.00 50,000.00 100 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 پرۆژەی دییە ستی

مانگی دوو     

مانگی  سێ     

2.30 475.00

2.30 450.00 230.00 45,000.00 100 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

2.30 500.00 230.00 50,000.00 100 مانگی شەش 

2.30 425.00

مانگی حەوت     
چارەکی 
2.30سێیەم 425.00 230.00 42,500.00 100 مانگی هەشت

مانگی نۆ     

1.15 475.00

2.30 450.00 230.00 45,000.00 100 مانگی دە
چارەکی 
0.00چوارەم  500.00  50,000.00 100 مانگی یانزە

مانگی دوانزە     

 1.90  500.00

1.90 500.00 189.66 50,000.00 100 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 مانگی دوو     پرۆژەی دییە ستی

مانگی سێ     

سەرچاوە: نووسینگەی کۆشکی مەلیک/6-3ی ئایار 2021  

پرۆژەی دییە ستی لە 
15/11/2006 مۆڵەتی 

لە دەستەی وەبەرهێنان 
وەرگرتووە، پرۆژەكە لە 

651 یەكەی نیشتەجێبوون 
)287 خانوو، 364 

شوقە( پێكهاتووە. نرخی 
خانووبەرە لە پرۆژەی 

دییە ستی لە ماوەی دوو 
ساڵی رابردوو و چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا روو 
لە دابەزین بووە، نرخی 
یەک مەتر دووجا لەم 

پرۆژەیە لە ساڵی 2019 
بە 575 دۆالر بوو، لە 

ساڵی 2020 بە 475 دۆالر 
و لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا بە 500 دۆالر 
بووە، نرخی کرێی خانوو 

لە ساڵی 2019 و 2020 
جێگیر بووە، بەڵام 

لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا دابەزیوە بۆ 

1.90 دۆالر بۆ هەر مەتر 
دووجایەک. 
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خشتەی ژمارە 246  نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە پرۆژەی نەورۆز ستی  لە زۆنی سی  )رۆژئاوا – قیبلە( لە دەرەوەی  بازنەی 60 مەتری

زۆنی سی )رۆژئاوا - قیبلە( دەرەوەی بازنەی 60 مەتری 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پرۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

کرێ 
خانوو

کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و فرۆشتن

2.99

2.99

805.39

796.41

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2019 پرۆژەی نەورۆز 
سیتی

2.99 796.41 500.00 133,000.00 167 مانگی دوو

مانگی  سێ     

2.99 808.38

2.99 793.41 500.00 132,500.00 167 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

2.99 823.35 500.00 137,500.00 167 مانگی شەش 

2.99 802.40

مانگی حەوت     
چارەکی 
2.99سێیەم 802.40 500.00 134,000.00 167 مانگی هەشت

مانگی نۆ     

2.99 829.34

2.99 808.38 500.00 135,000.00 167 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزە     چوارەم 

2.99 850.30 500.00 142,000.00 167 مانگی دوانزە

3.06

3.13

856.25

812.50

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2020 پرۆژەی نەورۆز 
سیتی

3.13 812.50 500.00 130,000.00 160 مانگی دوو

مانگی  سێ     

3.13 795.31

مانگی چوار     
چارەکی 
3.13دووەم 796.88 500.00 127,500.00 160 مانگی پێنج

3.13 793.75 500.00 127,000.00 160 مانگی شەش 

3.00 900.00

مانگی حەوت     
چارەکی 
3.00سێیەم 900.00 600.00 180,000.00 200 مانگی هەشت

مانگی نۆ     

3.00 907.50

3.00 925.00 600.00 185,000.00 200 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزە     چوارەم 

3.00 890.00 600.00 178,000.00 200 مانگی دوانزە

 2.50  910.00

2.50 870.00 500.00 174,000.00 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 پرۆژەی نەورۆز 

مانگی دوو     سیتی

2.50 950.00 500.00 190,000.00 200 مانگی  سێ

سەرچاوە: نووسینگەی کۆشکی مەلیک/6-3ی ئایار 2021  

نرخی خانووبەرە لە 
پرۆژەی نەورۆز ستی 

روو لە بەرزبوونەوەیە. 
نرخی یەک مەتر دووجا 

لەم پرۆژەیە و لە ساڵی 
2019 دا بە 805.39 
دۆالر بوو، لە ساڵی 

2020 بە 856.25 دۆالر 
و لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا بە 910 
دۆالر کڕین و فرۆشتنی 

پێوەکراوە، لەڕووی کرێوە 
نرخی یەک مەتر دووجا 

لە نەورۆز ستی لە ساڵی 
2019 بە 2.99 دۆالر، 

لە ساڵی 2020 بە 3.06 
دۆالر بووە. 
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خشتەی ژمارە 247 نیشاندەری نرخی  کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە پرۆژەی دەروازە ستی  2+1 لە زۆنی سی  )رۆژئاوا – قیبلە( لە دەرەوەی بازنەی 60 مەتری

زۆنی سی )رۆژئاوا - قیبلە( دەرەوەی بازنەی 60 مەتری 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پرۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان  کرێ خانوو کڕین و 

فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 
فرۆشتن

1.85

1.85

792.86

755.47

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2019 پرۆژەی دەروازە سیتی 
1+2

1.85 839.51 300.00 136,000.00 162 مانگی دوو

 671.43  188,000.00 280 مانگی  سێ

1.85 833.33

مانگی چوار     
چارەکی 
1.85دووەم 833.33 300.00 135,000.00 162 مانگی پێنج

مانگی شەش      

1.85 830.25

1.85 830.25 300.00 134,500.00 162 مانگی حەوت
چارەکی 
300.00  سێیەم مانگی هەشت  

مانگی نۆ     

1.61 664.29

مانگی دە     
چارەکی 
1.61چوارەم  646.43 450.00 181,000.00 280 مانگی یانزە

1.61 682.14 450.00 191,000.00 280 مانگی دوانزە

1.67

1.85

688.12

808.64

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2020 پرۆژەی دەروازە سیتی 
1+2

1.85 808.64 300.00 131,000.00 162 مانگی دوو

مانگی  سێ     

1.73 733.38

1.61 664.29 450.00 186,000.00 280 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

1.85 802.47 300.00 130,000.00 162 مانگی شەش 

1.61 642.86

مانگی حەوت     
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

1.61 642.86 450.00 180,000.00 280 مانگی نۆ

1.61 625.00

مانگی دە     
چارەکی 
1.61چوارەم  625.00 450.00 175,000.00 280 مانگی یانزە

مانگی دوانزە     

 2.47  871.91

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم 2021 پرۆژەی دەروازە سیتی 

1+22.47 848.77 400.00 137,500.00 162 مانگی دوو

2.47 895.06 400.00 145,000.00 162 مانگی سێ

سەرچاوە: کۆمپانیای عەقاراتی نویڵ/16-14ی نیسان  2021،  نووسینگەی فەرهەنگ/25ی ئایار 2021

پرۆژەی شاری دەروازە 
لە 2/2/2012 مۆڵەتی 

لە دەستەی وەبەرهێنان 
وەرگرتووە، پرۆژەكە 

لەالیەن كۆمپانیای 
دەروازە بە سەرمایەی 27 
ملیۆن و 700 هەزار دۆالر 
لەسەر رووبەری 68 دۆنم 

زەوی جێبەجێكراوە و لە 
288 یەكەی نیشتەجێبوون 

)خانوو( پێكهاتووە. 
ئەم پرۆژەیە ئێستا لە 
فراوانبووندایە، نرخی 

خانووبەرە لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا 
بەراورد بە چارەکی 

یەکەمی 2019 و 2020 
روو لە بەرزبوونەوەیە، 
نرخی یەک مەتر دووجا 

لە پرۆژەی دەروازە 
ستی لە ساڵی 2019 بە 

755.47 دۆالر بوو، لە 
ساڵی 2020 بە 808.64 

دۆالر و لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا بە 

871.91 دۆالر مامەڵەی 
پێوەکراوە، نرخی کرێ 

بۆ یەک مەتر دووجا لەم 
پرۆژەیە بەرزبووەتەوە 
و لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا گەیشتووەتە 
2.47 دۆالر. 
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3.2.4  زۆنی دی )رۆژئاوا – ئەزمەڕ( 
لــە زۆنــی دی کــە گــەڕەک و پرۆژەکانــی رۆژئــاوا – ئەزمــەڕ لــە ســەنتەری پارێــزگای ســلێمانی پێکدەهێنێــت، لــە ســاڵی 2019دا نرخــی یــەک مەتــر دووجــا 
ــەوە.  ــش بەرزبووەت ــی کرێ ــوە و نرخ ــوو دابەزی ــی خان ــاڵی 2020دا نرخ ــە س ــدا ل ــووە، لەکاتێک ــە 1.39 دۆالر ب ــش ب ــۆ کرێ ــە 478.33 دۆالر و ب ــوو ب خان
ــی  ــی یەکەم ــە چارەک ــووە. ل ــە 1.46 دۆالر ب ــش ب ــۆ کرێ ــراوە و ب ــەی پێوەک ــە 433.3 دۆالر مامەڵ ــوو ب ــا خان ــرە دووج ــەک مەت ــی ی ــێوەیەک نرخ بەش

ــراوە.  ــەی پێوەک ــە 480 دۆالر مامەڵ ــەوە و ب ــی ســاڵی 2019 نزیکبووەت ــڕای نرخ ــە تێک ــەرە ل ــی خانووب ئەمساڵیشــدا نرخ

زۆربــەی پرۆژەکانــی ئــەم زۆنــەی ســلێمانی وەک زۆنەکانــی دیکــە دەکەونــە دەرەوەی بازنــەی مەلیــک مەحمــوود و پرۆژەکانیــش زۆربەیــان لــە شــوقە 
پێکدێــن. نرخــی یــەک مەتــر دووجــا شــوقە لــە ســاڵی 2019 بــە 620 دۆالر بــووە، بــۆ کرێــش بــە 1.82 دۆالر بــووە، ســاڵی 2020 بــۆ فرۆشــتن بــە 564.1 
دۆالر بــووە بــۆ یــەک مەتــر دووجــا و بــۆ کرێــش بــە 1.88 دۆالر بــووە. لــە چارەکــی یەکەمــی ئەمساڵیشــدا بــە 616.67 دۆالر مامەڵــەی پێوەکــراوە و بــۆ 

کرێــش بــە 2.05 دۆالر بەکرێــدراوە. 

نرخــی زەویــی نیشــتەجێبوون لــەم زۆنــەدا، کــە گەڕەکــی کانــی بەردینــە وەرگیــراوە، لــە ســاڵی 2019 و 2020 نرخــی یــەک مەتــر دووجــا زەوی بــە 66.67 
دۆالر و لــە چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵ بــە 100 دۆالر مامەڵــەی پێوەکــراوە. 

لــەم زۆنــەدا و لەنــاو بازنــەی مەلیــک مەحمــوود، نرخــی یــەک مەتــر دووجــا خانــوو لــە ســاڵی 2019 بــە 520 دۆالر بــوو، ســاڵی 2020 بــە 511.67 دۆالر و 
چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵ بــە 601.67 دۆالر مامەڵــەی پێوەکــراوە. هەروەهــا لــە دەرەوەی بازنــەی مەلیــک مەحمــوود نرخــی یــەک مەتــر دووجــا خانــوو 

هەرزانتــرە وەک لــە نــاوەوە، بــەڵام نرخــی یــەک مەتــر دووجــا شــوقە و خانــوو لەنــاو پرۆژەکانــدا هاوشــێوەی نــاو بازنــەی 60 مەتــری لــەم زۆنــەدا بــووە.

لەنێــو پرۆژەکانــدا و لــە ســاڵی 2019 نرخــی یــەک مەتــر دووجــا شــوقە بــە 620.26 دۆالر و ســاڵی 2020 بــە 564.1 دۆالر و چارەکــی یەکەمی ئەمســاڵیش 
بووەتــەوە بــە 616.67 دۆالر، لــە چارەکــی یەکەمــی ئەمساڵیشــدا نرخــی یــەک مەتــر دووجــا شــوقە بــۆ کــرێ بــەراورد بــە دوو ســاڵی رابــردوو زیادیکردووە 

و بــە 2.05 دۆالر بەکرێــدراوە، لەکاتێکــدا لــە ســاڵی 2019 بــە 1.82 دۆالر و ســاڵی 2020 بــە 1.88 دۆالر بەکرێــدراوە. 
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خشتەی ژمارە 248  نیشاندەری نرخی  کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە  گەڕەکی زەرگەتەی تازە  لە زۆنی دی  )رۆژئاوا – ئەزمەڕ( لەناو بازنەی 60 مەتری

زۆنی دی )رۆژئاوا - ئەزمەڕ ( ناو بازنەی 60 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان کرێ خانوو کڕین و فرۆشتن 

خانوو کرێ کڕین و 
فرۆشتن

1.67

1.67

483.33

490.00

1.67 513.33 250.00 77,000.00 150 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی زەرگەتەی تازە

مانگی دوو

1.67 466.67 250.00 70,000.00 150 مانگی  سێ

1.67 496.67

مانگی چوار
چارەکی 
1.67دووەم 500.00 250.00 75,000.00 150 مانگی پێنج

1.67 493.33 250.00 74,000.00 150 مانگی شەش

1.67 466.67

1.67 466.67 250.00 70,000.00 150 مانگی حەوت

چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت

مانگی نۆ

1.67 476.67

1.67 480.00 250.00 72,000.00 150 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزەچوارەم

1.67 473.33 250.00 71,000.00 150 مانگی دوانزە

1.67

1.67

490.00

500.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی زەرگەتەی تازە

1.67 500.00 250.00 75,000.00 150 مانگی دوو

مانگی  سێ

1.67 466.67

مانگی چوار
چارەکی 
1.67دووەم 466.67 250.00 70,000.00 150 مانگی پێنج

مانگی شەش

1.67 480.00

مانگی حەوت
چارەکی 
1.67سێیەم 466.67 250.00 70,000.00 150 مانگی هەشت

1.67 493.33 250.00 74,000.00 150 مانگی نۆ

1.67 506.67

مانگی دە
چارەکی 
1.67چوارەم 500.00 250.00 75,000.00 150 مانگی یانزە

1.67 513.33 250.00 77,000.00 150 مانگی دوانزە

1.61 540.00

1.61 546.67 241.38 82,000.00 150 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 1.61گەڕەکی زەرگەتەی تازە 533.33 241.00 80,000.00 150 مانگی دوو

مانگی سێ

سەرچاوە: نووسینگەی تاری 25ی نیسان 2021

نرخی خانووبەرە لە 
گەڕەکی زەرگەتەی کۆن 

روو لە بەرزبوونەوەیە، 
نرخی یەک مەتر دووجا 

خانوو لە ساڵی 2019 بە 
483.33 دۆالر بوو، لە 

ساڵی 2020 بە 490 دۆالر 
و لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا بە 540 دۆالر 
مامەڵەی پێوەکراوە، 

لەڕووی کرێوە نرخی یەک 
مەتر دووجا خانوو جێگیر 

بووە و بە 1.60 دۆالر 
بەکرێدراوە. 
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خشتەی ژمارە 249 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی زەرگەتەی کۆن  لە زۆنی دی  )رۆژئاوا – ئەزمەڕ( لەناو بازنەی 60 مەتری

زۆنی دی )رۆژئاوا - ئەزمەڕ ( ناو بازنەی 60 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان کرێ خانوو کڕین و فرۆشتن 

خانوو کرێ کڕین و 
فرۆشتن

1.39

1.39

428.33

453.33

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی زەرگەتەی کۆن

1.39 453.33 208.33 68,000.00 150 مانگی دوو

مانگی  سێ

1.39 406.67

1.39 400.00 208.00 60,000.00 150 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

1.39 413.33 208.00 62,000.00 150 مانگی شەش

1.39 450.00

مانگی حەوت
چارەکی 
1.39سێیەم 466.67 208.00 70,000.00 150 مانگی هەشت

1.39 433.33 208.00 65,000.00 150 مانگی نۆ

1.39 400.00

208.00 72,000.00 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزەچوارەم

1.39 400.00 208.00 60,000.00 150 مانگی دوانزە

1.67

1.67

400.00

366.67

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی زەرگەتەی کۆن

مانگی دوو

1.67 366.67 250.00 55,000.00 150 مانگی  سێ

1.67 383.33

1.67 366.67 250.00 55,000.00 150 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

1.67 400.00 250.00 60,000.00 150 مانگی شەش

1.67 430.00

1.67 426.67 250.00 64,000.00 150 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

1.67 433.33 250.00 65,000.00 150 مانگی نۆ

1.67 416.67

1.67 433.33 250.00 65,000.00 150 مانگی دە
چارەکی 
چوارەم

1.67 400.00 250.00 60,000.00 150 مانگی یانزە

مانگی دوانزە

1.38 450.00

1.38 433.33 206.90 65,000.00 150 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 1.37گەڕەکی زەرگەتەی کۆن 466.67 206.00 70,000.00 150 مانگی دوو

مانگی سێ

سەرچاوە: نووسینگەی تاری 25ی نیسان 2021

نرخی خانووبەرە لە 
گەڕەکی زەرگەتەی کۆن 

لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا لەچاو 

چارەکی یەکەمی 2019 
دابەزیوە، بەڵام لەچاو 

چارەکی یەکەمی 2020 
بەرزبووەتەوە، نرخی 
یەک مەتر دووجا لە 

چارەکی یەکەمی 2019 
بە 453.33 دۆالر بوو، 

لە چارەکی یەکەمی 
2020 بە 366.67 دۆالر 

و لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا بە 450 دۆالر 

مامەڵەی پێوەکراوە. 
لەڕووی کرێوە چارەکی 

یەکەمی 2020 بەرزترین 
نرخی تۆمار کردووە و یەک 
مەتر دووجا بە 1.67 دۆالر 

بەکرێدراوە بەراورد بە 
چارەکی یەکەمی ئەمساڵ 

و ساڵی 2019.
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خشتەی ژمارە 250 نیشاندەری نرخی  کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی 104ی ئاشتی  لە زۆنی دی  )رۆژئاوا – ئەزمەڕ( لەناو بازنەی 60 مەتری

زۆنی دی )رۆژئاوا - ئەزمەڕ ( ناو بازنەی 60 مەتری
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ 
خانوو

کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و فرۆشتن

2.22

2.22

770.00

766.67

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی 104ی ئاشتی

مانگی دوو

2.22 766.67 333.33 115,000.00 150 مانگی  سێ

2.22 760.00

250.00 150 مانگی چوار
چارەکی 
2.22دووەم 760.00 333.00 114,000.00 150 مانگی پێنج

250.00 150 مانگی شەش

2.22 773.33

2.22 746.67 333.00 112,000.00 150 مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم

2.22 800.00 333.00 120,000.00 150 مانگی هەشت

250.00 150 مانگی نۆ

2.22 776.67

2.22 773.33 333.00 116,000.00 150 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزەچوارەم

2.22 780.00 333.00 117,000.00 150 مانگی دوانزە

2.22

2.22

756.67

800.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی 104ی ئاشتی

2.22 800.00 333.00 120,000.00 150 مانگی دوو

مانگی  سێ

2.22 766.67

مانگی چوار
چارەکی 
2.22دووەم 766.67 333.00 115,000.00 150 مانگی پێنج

مانگی شەش

2.22 743.33

2.22 746.67 333.00 112,000.00 150 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

2.22 740.00 333.00 111,000.00 150 مانگی نۆ

2.22 746.67

مانگی دە
چارەکی 
2.22چوارەم 760.00 333.00 114,000.00 150 مانگی یانزە

2.22 733.33 333.00 110,000.00 150 مانگی دوانزە

1.61 766.67

1.61 786.67 241.38 118,000.00 150 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 مانگی دووگەڕەکی 104ی ئاشتی

1.61 746.67 241.00 112,000.00 150 مانگی سێ

سەرچاوە: نووسینگەی فەرهەنگ/26ی نیسان 2021

 لە گەڕەکی 104ی ئاشتی 
لە ساڵی 2020 نرخی 

یەک مەتر دووجا خانوو 
دابەزیوە بۆ 756.67 
دۆالر، لەکاتێکدا لە 

ساڵی 2019 بە 770 
دۆالر و لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا بە 
766.67 دۆالر مامەڵەی 

پێوەکراوە. نرخی یەک 
مەتر دووجا بۆ کرێ لە 

ساڵی 2019 و 2020 
جێگیر بووە، بەڵام 

لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا دابەزیوە بۆ 

1.61 دۆالر. 



316

خشتەی ژمارە: 251  نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە  گەڕەکی بەرانان  لە زۆنی دی  )رۆژئاوا – ئەزمەڕ( ناو بازنەی 60 مەتری

زۆنی دی )رۆژئاوا - ئەزمەڕ ( ناو بازنەی 60 مەتری 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان  کرێ خانوو کڕین و فرۆشتن 

خانوو کرێ کڕین و 
فرۆشتن

1.39

1.39

481.67

483.33

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی بەرانان

مانگی دوو     

1.39 483.33 208.33 72,500.00 150 مانگی  سێ

1.39 466.67

مانگی چوار     
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

1.39 466.67 208.00 70,000.00 150 مانگی شەش 

1.39 493.33

1.39 486.67 208.00 73,000.00 150 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

1.39 500.00 208.00 75,000.00 150 مانگی نۆ

1.39 480.00

1.39 493.33 208.00 74,000.00 150 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزە     چوارەم 

1.39 466.67 208.00 70,000.00 150 مانگی دوانزە

1.53

1.53

463.33

450.00

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی بەرانان

1.53 450.00 229.17 67,500.00 150 مانگی دوو

مانگی  سێ     

1.53 460.00

مانگی چوار     
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

1.53 460.00 229.00 69,000.00 150 مانگی شەش 

1.53 466.67

مانگی حەوت     
چارەکی 
1.53سێیەم 466.67 230.00 70,000.00 150 مانگی هەشت

1.53 466.67 229.00 70,000.00 150 مانگی نۆ

1.53 496.67

1.53 493.33 230.00 74,000.00 150 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزە     چوارەم 

1.53 500.00 230.00 75,000.00 150 مانگی دوانزە

 1.38  613.33

1.38 626.67 206.90 94,000.00 150 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 مانگی دوو     گەڕەکی بەرانان 

1.37 600.00 206.00 90,000.00 150 مانگی سێ

سەرچاوە: نووسینگەی فەرهەنگ/26ی نیسان 2021

نرخی خانووبەرە لە 
گەڕەکی بەرانان لە 

چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا بەراورد بە 

چارەکی یەکەمی 2019 
و 2020 بەرزبووەتەوە، 
نرخی یەک مەتر دووجا 

لەم گەڕەکە لە چارەکی 
یەکەمی 2019 دا بە 

483.33 دۆالر بوو، لە 
چارەکی یەکەمی 2020 بە 

450 دۆالر و لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا بە 
613.33 دۆالر بووە. 

لەڕووی کرێوە نرخی یەک 
مەتر دووجا خانوو بۆ کرێ 
لە بەرانان لە ساڵی 2019 

بە 1.39 دۆالر بووە، لە 
ساڵی 2020 بە 1.53 

دۆالر بەکرێدراوە. 
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خشتەی ژمارە 252  نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی باخان  لە زۆنی دی  )رۆژئاوا – ئەزمەڕ( ناو بازنەی 60 مەتری

زۆنی دی )رۆژئاوا - ئەزمەڕ ( ناو بازنەی 60 مەتری 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پرۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان  کرێ خانوو کڕین و فرۆشتن 

خانوو کرێ کڕین و 
فرۆشتن

1.39

1.39

493.33

450.00

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی باخان

1.39 450.00 208.00 67,500.00 150 مانگی دوو

1.39  208.00  150 مانگی  سێ

1.39 490.00

1.39 513.33 208.00 77,000.00 150 مانگی چوار
چارەکی 
1.39دووەم 466.67 208.00 70,000.00 150 مانگی پێنج

مانگی شەش      

1.39 496.67

1.39 493.33 208.00 74,000.00 150 مانگی حەوت
چارەکی 
1.39سێیەم 500.00 208.00 75,000.00 150 مانگی هەشت

مانگی نۆ     

1.39 506.67

1.39 546.67 208.00 82,000.00 150 مانگی دە
چارەکی 
1.39چوارەم  466.67 208.00 70,000.00 150 مانگی یانزە

مانگی دوانزە     

1.39

1.39

400.00

433.33

1.39 433.33 208.00 65,000.00 150 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی باخان

مانگی دوو     

1.39 433.33 208.00 65,000.00 150 مانگی  سێ

1.39 400.00

مانگی چوار     
چارەکی 
1.39دووەم 400.00 208.00 60,000.00 150 مانگی پێنج

1.39  208.00  150 مانگی شەش 

1.39 400.00

1.39 400.00 208.00 60,000.00 150 مانگی حەوت
چارەکی 
1.39سێیەم  208.00  150 مانگی هەشت

1.39 400.00 208.00 60,000.00 150 مانگی نۆ

0.69 398.33

مانگی دە     
چارەکی 
1.39چوارەم  383.33 208.00 57,500.00 150 مانگی یانزە

0.00 413.33  62,000.00 150 مانگی دوانزە

 1.15  433.33

1.15 433.33 172.41 65,000.00 150 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 مانگی دوو     گەڕەکی باخان

1.15 433.33 172.00 65,000.00 150 مانگی  سێ

سەرچاوە: نووسینگەی فەرهەنگ/26ی نیسان 2021

 نرخی خانووبەرە لە 
گەڕەکی باخان لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵ و ساڵی 

رابردوودا جێگیر بووە، 
بەڵام لەچاو چارەکی 

یەکەمی 2019 دابەزیوە، 
نرخی یەک مەتر دووجا 

خانوو لە چارەکی یەکەمی 
2019 بە 450 دۆالر 

بوو، لە چارەکی یەکەمی 
2020 و ئەمساڵدا بە 
433.3 دۆالر کڕین و 
فرۆشتنی پێوەکراوە. 

نرخی یەک مەتر دووجا بۆ 
کرێ لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا دابەزیوە بۆ 
1.15 دۆالر بەهۆی 

دابەزینی بەهای دینار 
بەرامبەر دۆالر.  
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خشتەی ژمارە 253 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی بەختیاریی کۆن  لە زۆنی دی  )رۆژئاوا – ئەزمەڕ( لەناو بازنەی 60 مەتری

زۆنی دی )رۆژئاوا - ئەزمەڕ ( ناو بازنەی 60 مەتری 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان  کرێ خانوو کڕین و 

فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 
فرۆشتن

1.67

1.67

690.00

703.33

1.67 706.67 250.00 106,000.00 150 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی بەختیاریی کۆن

مانگی دوو     

1.67 700.00 250.00 105,000.00 150 مانگی  سێ

1.67 676.67

مانگی چوار     
چارەکی 
1.67دووەم 686.67 250.00 103,000.00 150 مانگی پێنج

1.67 666.67 250.00 100,000.00 150 مانگی شەش 

1.67 720.00

مانگی حەوت     
چارەکی 
1.67سێیەم 706.67 250.00 106,000.00 150 مانگی هەشت

1.67 733.33 250.00 110,000.00 150 مانگی نۆ

1.67 666.67

مانگی دە     
چارەکی 
1.67چوارەم  666.67 250.00 100,000.00 150 مانگی یانزە

مانگی دوانزە     

1.67

1.67

648.33

633.33

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی بەختیاریی کۆن

مانگی دوو     

1.67 633.33 250.00 95,000.00 150 مانگی  سێ

1.67 666.67

مانگی چوار     
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

1.67 666.67 250.00 100,000.00 150 مانگی شەش 

1.67 656.67

1.67 666.67 250.00 100,000.00 150 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

1.67 646.67 250.00 97,000.00 150 مانگی نۆ

1.67 640.00

1.67 616.67 250.00 92,500.00 150 مانگی دە
چارەکی 
1.67چوارەم  640.00 250.00 96,000.00 150 مانگی یانزە

1.67 650.00 250.00 97,500.00 150 مانگی دوانزە

 1.84  646.67

1.84 626.67 275.86 94,000.00 150 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 1.83گەڕەکی بەختیاریی کۆن 666.67 275.00 100,000.00 150 مانگی دوو

مانگی  سێ     

سەرچاوە: نووسینگەی کۆشکی مەلیک/6-3ی ئایار 2021

 نرخی خانووبەرە لە 
گەڕەکی بەختیاریی کۆن 

روو لە دابەزین بووە، 
نرخی یەک مەتر دووجا 
خانوو لە ساڵی 2019 
بە 690 دۆالر بوو، لە 

ساڵی 2020 بە 648.33 
دۆالر و لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا بە 
646.67 دۆالر مامەڵەی 

پێوەکراوە. نرخی یەک 
مەتر دووجا خانووش 

بۆ کرێ لە ساڵی 2019 
و 2020 بە 1.67 دۆالر 
و لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا بە 1.84 دۆالر 
بووە. 
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 خشتەی ژمارە 254  نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە  گەڕەکی کارێزە وشک  لە زۆنی دی )رۆژئاوا – ئەزمەڕ( ناو بازنەی 60 مەتری

زۆنی دی )رۆژئاوا - ئەزمەڕ ( ناو بازنەی 60 مەتری 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پرۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان  کرێ خانوو کڕین و فرۆشتن 

خانوو کرێ کڕین و 
فرۆشتن

1.39

1.39

565.00

533.33

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی کارێزە 
وشک

مانگی دوو     

1.39 533.33 208.33 80,000.00 150 مانگی  سێ

1.39 581.67

1.39 613.33 208.00 92,000.00 150 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

1.39 550.00 208.00 82,500.00 150 مانگی شەش 

1.39 580.00

مانگی حەوت     
چارەکی 
1.39سێیەم 560.00 208.00 84,000.00 150 مانگی هەشت

1.39 600.00 208.00 90,000.00 150 مانگی نۆ

1.39 550.00

1.39 533.33 208.00 80,000.00 150 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزە     چوارەم 

1.39 566.67 208.00 85,000.00 150 مانگی دوانزە

1.39

1.39

544.17

516.67

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی کارێزە 
وشک

1.39 516.67 208.00 77,500.00 150 مانگی دوو

مانگی  سێ     

1.39 566.67

1.39 600.00 208.00 90,000.00 150 مانگی چوار
چارەکی 
1.39دووەم 533.33 208.00 80,000.00 150 مانگی پێنج

مانگی شەش      

1.39 533.33

مانگی حەوت     
چارەکی 
1.39سێیەم 533.33 208.00 80,000.00 150 مانگی هەشت

مانگی نۆ     

1.39 555.00

1.39 560.00 208.00 84,000.00 150 مانگی دە
چارەکی 
1.39چوارەم  550.00 208.00 82,500.00 150 مانگی یانزە

مانگی دوانزە     

 1.15  590.00

1.15 580.00 172.41 87,000.00 150 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 گەڕەکی کارێزە 

1.15وشک 600.00 172.00 90,000.00 150 مانگی دوو

مانگی  سێ     

سەرچاوە: نووسینگەی کۆشکی مەلیک/6-3ی ئایار 2021

نرخی خانووبەرە لە 
گەڕەکی کارێزەوشک 
لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا بەراورد 
بە چارەکی یەکەمی 
دوو ساڵی رابردوو 

بەرزبووەتەوە، نرخی 
یەک مەتر دووجا لە 

چارەکی یەکەمی 2019 
بە 533.33 دۆالر بوو، 

لە چارەکی یەکەمی 
2020 بە 516.67 دۆالر 

و لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا بە 590 دۆالر 

مامەڵەی پێوەکراوە. 
لەڕووی کرێ، لە ساڵی 
2019 و 2020 جێگیر 

بووە، بەڵام لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا 

دابەزیوە.



320

خشتەی ژمارە 255  نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی بەختیاریی تازە  لە زۆنی دی  )رۆژئاوا – ئەزمەڕ( ناو بازنەی 60 مەتری

زۆنی دی )رۆژئاوا - ئەزمەڕ ( ناو بازنەی 60 مەتری 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو
رووبەر بە 

مەتر دووجا 
خانوو

مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 
تێکڕای نرخ لە پرۆژەکان

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان 

تێکڕای نرخ 
لە یەک 
ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان  کرێ خانوو کڕین و فرۆشتن 

خانوو کرێ کڕین و 
فرۆشتن

1.66

1.67

1,186.67

1,166.67

1.67  333.33  200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی بەختیاری تازە

2.00 1,166.67 300.00 175,000.00 150 مانگی دوو

1.67  333.00  200 مانگی  سێ

1.65 1,200.00

2.00 1,200.00 300.00 180,000.00 150 مانگی چوار
چارەکی 
1.65دووەم  330.00  200 مانگی پێنج

1.65  330.00  200 مانگی شەش 

1.83 1,173.33

2.00 1,173.33 300.00 176,000.00 150 مانگی حەوت

چارەکی 
1.65سێیەم  330.00  200 مانگی 

هەشت

مانگی نۆ     

1.65 1,226.67

2.00 1,226.67 300.00 184,000.00 150 مانگی دە
چارەکی 
1.65چوارەم   330.00  200 مانگی یانزە

1.65  330.00  200 مانگی دوانزە

2.12

1.88

1,147.50

1,133.33

1.88  375.00  200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی بەختیاری تازە

2.22 1,133.33 333.33 170,000.00 150 مانگی دوو

1.88  375.00  200 مانگی  سێ

2.04 1,100.00

1.88  375.00  200 مانگی چوار
چارەکی 
2.20دووەم 1,100.00 330.00 165,000.00 150 مانگی پێنج

مانگی شەش      

2.20 1,166.67

1.88  375.00  200 مانگی حەوت

چارەکی 
2.20سێیەم 1,133.33 330.00 170,000.00 150 مانگی 

هەشت

2.20 1,200.00 330.00 180,000.00 150 مانگی نۆ

2.20 1,161.67

1.88  375.00  200 مانگی دە
چارەکی 
2.20چوارەم  1,150.00 330.00 172,500.00 150 مانگی یانزە

2.20 1,173.33 330.00 176,000.00 150 مانگی دوانزە

 1.78  1,100.00

1.84 1,133.33 275.86 170,000.00 150 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 1.72گەڕەکی بەختیاری تازە  344.83  200 مانگی دوو

 1,066.67  160,000.00 150 مانگی سێ

سەرچاوە: نووسینگەی فەرهەنگ/  26ی نیسان 2021 و نووسینگەی کۆشکی مەلیک/6-3 ئایار 2021

 نرخی خانووبەرە لە 
گەڕەکی بەختیاریی تازە 

روو لە دابەزین بووە، 
نرخی یەک مەتر دووجا 
خانوو لەم گەڕەکە لە 
ساڵی 2019 بە هەزار 
و 186 دۆالر بوو، لە 

ساڵی 2020 بە هەزار و 
147 دۆالر و لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا بە 
هەزار و 100 دۆالر 

مامەڵەی پێوەکراوە، 
لەڕووی کرێ، نرخی یەک 
مەتر دووجا لە گەڕەکی 
بەختیاریی تازە لە ساڵی 

2020 بەرزترین نرخی 
تۆمار کردووە کە 2.12 

دۆالر بووە. 
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خشتەی ژمارە 256  نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی هەواری شار  لە زۆنی دی  )رۆژئاوا – ئەزمەڕ( لە دەرەوەی  بازنەی 60 مەتری

زۆنی دی )رۆژئاوا - ئەزمەڕ ( دەرەوەی بازنەی 60 مەتری 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک 

مەتر دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا )کڕین و 

فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو
رووبەر بە مەتر 

دووجا خانوو مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 
تێکڕای نرخ لە پرۆژەکان

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان 
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان  کرێ خانوو کڕین و فرۆشتن 
خانوو کرێ کڕین و فرۆشتن

1.21

1.22

626.25

600.00

1.04

1.39

مانگی یەک     

چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی هەواری 
شار

600.00 208.33 120,000.00 200 مانگی دوو

 166.67  120 مانگی  سێ

1.21

625.00

 

1.04

1.38  166.00  120 مانگی چوار

چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج    

625.00 208.00 125,000.00 200 مانگی شەش 

1.21

630.00

 

1.38

1.04 630.00 208.00 126,000.00 200 مانگی حەوت

چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت    

 166.00  120 مانگی نۆ

1.04

627.50

1.38

1.04

1.04 620.00 208.00 124,000.00 200 مانگی دە

چارەکی 
چوارەم 

 166.00  120 مانگی یانزە

635.00 208.00 127,000.00 200 مانگی دوانزە

1.04

1.21

585.00

575.00

1.04

1.38

مانگی یەک     

چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی هەواری 
شار

575.00 208.00 115,000.00 200 مانگی دوو

 166.00  120 مانگی  سێ

1.04

595.00

1.04

1.38

1.04 600.00 208.00 120,000.00 200 مانگی چوار

چارەکی 
دووەم

590.00 208.00 118,000.00 200 مانگی پێنج

 166.00  120 مانگی شەش 

1.04

320.00

1.04

1.38

0.00 55.00  11,000.00 200 مانگی حەوت

چارەکی 
سێیەم

585.00 208.00 117,000.00 200 مانگی هەشت

 166.00  120 مانگی نۆ

1.04

605.00

1.38

1.04

1.04 600.00 208.00 120,000.00 200 مانگی دە

چارەکی 
چوارەم 

 166.00  120 مانگی یانزە

610.00 208.00 122,000.00 200 مانگی دوانزە

 0.86  

645.00

0.86

0.86

1.15  137.93  120 مانگی یەک

چارەکی 
یەکەم 2021 گەڕەکی هەواری 

شار
640.00 172.41 128,000.00 200 مانگی دوو

650.00 172.00 130,000.00 200 مانگی سێ

سەرچاوە: نووسینگەی فەرهەنگ/  26ی نیسان 2021 و نووسینگەی کۆشکی مەلیک/6-3 ئایار 2021

 نرخی خانووبەرە لە 
گەڕەکی هەواری شار 
لە ماوەی دوو ساڵی 

رابردوودا بەرز و نزمیی 
بەخۆوە بینیوە، نرخی یەک 

مەتر دووجا لە چارەکی 
یەکەمی 2019 بە 600 

دۆالر بوو، لە چارەکی 
یەکەمی 2020 بە 575 

دۆالر و لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا بە 
645 دۆالر مامەڵەی 

پێوەکراوە، نرخی یەک 
مەتر دووجا بۆ کرێ لەم 
گەڕەکە روو لە دابەزین 

بووە و لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا لە 

خوار یەک دۆالرەوە 
بەکرێدراوە. 
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 خشتەی ژمارە 257 نیشاندەری نرخی  کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە  گەڕەکی کانی کوردە  لە زۆنی دی  )رۆژئاوا – ئەزمەڕ( دەرەوەی بازنەی 60 مەتری

زۆنی دی )رۆژئاوا - ئەزمەڕ ( دەرەوەی بازنەی 60 مەتری 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پرۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان  کرێ خانوو کڕین و 

فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 
فرۆشتن

1.08

1.08

416.67

400.00

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی کانی 
کوردە

1.04  125.00  120 مانگی دوو

1.11 400.00 166.67 60,000.00 150 مانگی  سێ

1.07 433.33

1.04  125.00  120 مانگی چوار
چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج     

1.11 433.33 166.00 65,000.00 150 مانگی شەش 

1.11 400.00

مانگی حەوت     
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

1.11 400.00 166.00 60,000.00 150 مانگی نۆ

1.04 450.00

1.04  125.00  120 مانگی دە
چارەکی 
1.04چوارەم   125.00  120 مانگی یانزە

1.11 450.00 166.00 67,500.00 150 مانگی دوانزە

1.39

1.39

385.00

370.00

1.39 373.33 208.33 56,000.00 150 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی کانی 
کوردە

1.39 366.67 208.00 55,000.00 150 مانگی دوو

1.38  166.00  120 مانگی  سێ

1.38 400.00

1.38  166.00  120 مانگی چوار
چارەکی 
1.38دووەم  166.00  120 مانگی پێنج

1.39 400.00 208.00 60,000.00 150 مانگی شەش 

1.39 400.00

1.38  166.00  120 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

1.39 400.00 208.00 60,000.00 150 مانگی نۆ

1.39 370.00

0.00 373.33  56,000.00 150 مانگی دە
چارەکی 
1.39چوارەم  366.67 208.00 55,000.00 150 مانگی یانزە

1.39  166.67  120 مانگی دوانزە

 1.38  440.00

1.38 446.67 206.90 67,000.00 150 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 گەڕەکی کانی 

1.43کوردە  172.00  120 مانگی دوو

0.00 433.33  65,000.00 150 مانگی سێ

سەرچاوە: نووسینگەکانی خانووبەرە لە کانی کوردە/نیسان و ئایار 2021

 نرخی خانووبەرە لە 
گەڕەکی کانی کوردە 
لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا بەراورد بە 
چارەکی یەکەمی دوو 
ساڵی رابردوو روو لە 

بەرزبوونەوە بووە، نرخی 
یەک مەتر دووجا خانوو 

لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا بە 440 دۆالر 

بوو، لە چارەکی یەکەمی 
2020 بە 370 دۆالر و لە 

چارەکی یەکەمی 2019 
بە 400 دۆالر مامەڵەی 

پێوەکراوە، نرخی یەک 
مەتر دووجا خانوو بۆ کرێ 
لە ساڵی 2020 و چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا جێگیر 

بووە و بە 1.39 دۆالر 
بەکرێدراوە.  
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خشتەی ژمارە 258  نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە  گەڕەکی کانی سپیکە  لە زۆنی دی  )رۆژئاوا – ئەزمەڕ( دەرەوەی  بازنەی 60 مەتری

زۆنی دی )رۆژئاوا - ئەزمەڕ ( دەرەوەی بازنەی 60 مەتری 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پرۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان  کرێ خانوو کڕین و 

فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 
فرۆشتن

1.32

1.25

283.33

266.67

1.25  125.00  100 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی کانی سپیکە

1.25  125.00  100 مانگی دوو

1.39 266.67 208.00 40,000.00 150 مانگی  سێ

1.32 300.00

1.25  125.00  100 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

1.39 300.00 208.00 45,000.00 150 مانگی شەش 

1.32 266.67

1.25  125.00  100 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

1.39 266.67 208.33 40,000.00 150 مانگی نۆ

 300.00

1.25  125.00  100 مانگی دە
چارەکی 
1.25چوارەم   125.00  100 مانگی یانزە

1.39 300.00 208.00 45,000.00 150 مانگی دوانزە

1.38

1.38

270.83

266.67

1.38  166.00  120 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی کانی سپیکە

1.38  166.00  120 مانگی دوو

1.11 266.67 166.67 40,000.00 150 مانگی  سێ

1.38 250.00

1.38  166.00  120 مانگی چوار
چارەکی 
1.38دووەم  166.00  120 مانگی پێنج

1.11 250.00 166.00 37,500.00 150 مانگی شەش 

1.38 275.00

1.11 283.33 166.00 42,500.00 150 مانگی حەوت
چارەکی 
1.38سێیەم  166.00  120 مانگی هەشت

1.39 266.67 208.00 40,000.00 150 مانگی نۆ

1.39 306.67

مانگی دە     
چارەکی 
1.39چوارەم  313.33 208.00 47,000.00 150 مانگی یانزە

1.39 300.00 208.00 45,000.00 150 مانگی دوانزە

 1.15  333.33

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم 2021 1.15گەڕەکی کانی سپیکە  137.93  120 مانگی دوو

1.15 333.33 172.41 50,000.00 150 مانگی سێ

سەرچاوە: نووسینگەکانی خانووبەرە لە گەڕەکی کانی کوردە/نیسان و ئایار 2021

 نرخی خانووبەرە لە 
گەڕەکی کانی سپیکە 

لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا بەراورد بە 

چارەکی یەکەمی 2019 و 
2020 زیادیکردووە. بەڵام 
نرخی یەک مەتر دووجا بۆ 
کرێ لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا دابەزیوە بۆ 
1.15 دۆالر، لەکاتێکدا لە 

چارەکی یەکەمی 2020 بە 
1.38 دۆالر بەکرێدراوە. 
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خشتەی ژمارە 259  نیشاندەری نرخی  کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە  گەڕەکی سەروەری  لە زۆنی دی  )رۆژئاوا – ئەزمەڕ( دەرەوەی  بازنەی 60 مەتری

زۆنی دی )رۆژئاوا - ئەزمەڕ ( دەرەوەی بازنەی 60 مەتری 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو
رووبەر بە 

مەتر دووجا 
خانوو

مانگەکان  چارەکی ساڵ تێکڕای نرخ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان
لە یەک 
ساڵدا

تێکڕای 
نرخ بەپێی 

چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان  کرێ خانوو

کڕین و 
فرۆشتن 

خانوو
کرێ کڕین و 

فرۆشتن

1.39

1.39

443.33

433.33

1.39 466.67 208.33 70,000.00 150 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی سەروەری

1.39 400.00 208.00 60,000.00 150 مانگی دوو

مانگی  سێ     

1.39 430.00

1.39 426.67 208.00 64,000.00 150 مانگی چوار
چارەکی 
1.39دووەم 433.33 208.00 65,000.00 150 مانگی پێنج

مانگی شەش      

1.39 453.33

1.39 440.00 208.00 66,000.00 150 مانگی حەوت
چارەکی 
1.39سێیەم 466.67 208.00 70,000.00 150 مانگی هەشت

مانگی نۆ     

1.39 473.33

1.39 533.33 208.00 80,000.00 150 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزە     چوارەم 

1.39 413.33 208.00 62,000.00 150 مانگی دوانزە

1.39

1.39

415.00

406.67

1.39 413.33 208.00 62,000.00 150 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی سەروەری

1.39 400.00 208.00 60,000.00 150 مانگی دوو

مانگی  سێ     

1.39 400.00

مانگی چوار     
چارەکی 
1.39دووەم  208.00  150 مانگی پێنج

1.39 400.00 208.00 60,000.00 150 مانگی شەش 

1.39 480.00

1.39  208.00  150 مانگی حەوت
چارەکی 
1.39سێیەم 480.00 208.00 72,000.00 150 مانگی هەشت

مانگی نۆ     

1.39 423.33

1.39 400.00 208.00 60,000.00 150 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزە     چوارەم 

1.39 446.67 208.00 67,000.00 150 مانگی دوانزە

 1.38  430.00

1.38 426.67 206.90 64,000.00 150 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 1.37گەڕەکی سەروەری 433.33 206.00 65,000.00 150 مانگی دوو

مانگی سێ     

سەرچاوە: نووسینگەکانی خانووبەرە لە گەڕەکی سەروەری/نیسان و ئایار 2021

 نرخی خانووبەرە لە 
گەڕەکی سەروەری لە 

ماوەی چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵ و دوو ساڵی 

رابردوودا بەرزی و نزمی 
بەخۆوە بینیوە، نرخی 

یەک مەتر دووجا لە ساڵی 
2019 بە 443.33 دۆالر 
بووە، لە ساڵی 2020 بە 
415 دۆالر و لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵ بە 430 
دۆالر کڕین و فرۆشتنی 

پێوەکراوە، نرخی یەک 
مەتر دووجا خانووش بۆ 

کرێ لەم گەڕەکە لە دوو 
ساڵی رابردوو و چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا جێگیر 
بووە و بە 1.39 دۆالر 

بەکرێدراوە.
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خشتەی ژمارە 260 نیشاندەری نرخی  کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە  گەڕەکی فەرمانبەران  لە زۆنی دی  )رۆژئاوا – ئەزمەڕ( دەرەوەی  بازنەی 60 مەتری

زۆنی دی )رۆژئاوا - ئەزمەڕ ( دەرەوەی بازنەی 60 مەتری 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

کرێ 
خانوو

کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

1.11

1.11

506.67

473.33

1.11 480.00 166.67 72,000.00 150 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی فەرمانبەران

مانگی دوو     

1.11 466.67 166.00 70,000.00 150 مانگی  سێ

1.11 500.00

مانگی چوار     
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

1.11 500.00 166.00 75,000.00 150 مانگی شەش 

1.11 513.33

1.11 493.33 166.00 74,000.00 150 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

1.11 533.33 166.00 80,000.00 150 مانگی نۆ

1.11 550.00

مانگی دە     
چارەکی 
1.11چوارەم  550.00 166.00 82,500.00 150 مانگی یانزە

مانگی دوانزە     

1.39

1.39

456.67

480.00

1.39 493.33 208.33 74,000.00 150 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی فەرمانبەران

1.39 466.67 208.00 70,000.00 150 مانگی دوو

مانگی  سێ     

1.39 466.67

مانگی چوار     
چارەکی 
1.39دووەم 466.67 208.00 70,000.00 150 مانگی پێنج

مانگی شەش      

1.39 433.33

مانگی حەوت     
چارەکی 
1.39سێیەم 433.33 208.00 65,000.00 150 مانگی هەشت

مانگی نۆ     

1.39 446.67

1.39 426.67 208.00 64,000.00 150 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزە     چوارەم 

1.39 466.67 208.00 70,000.00 150 مانگی دوانزە

 1.38  473.33

1.38 480.00 206.90 72,000.00 150 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 مانگی دوو     گەڕەکی فەرمانبەران

1.37 466.67 206.00 70,000.00 150 مانگی  سێ

سەرچاوە: نووسینگەکانی خانووبەرە لە گەڕەکی فەرمانبەران /نیسان و ئایار 2021

 نرخی خانووبەرە لە 
گەڕەکی فەرمانبەران 

لە ماوەی چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵ و دوو 

ساڵی رابردوو بەرز و 
نزمی بەخۆوە بینیوە، 

نرخی یەک مەتر دووجا 
خانوو لە ساڵی 2019 بە 

506.67 دۆالر بوو، لە 
ساڵی 2020 بە 456.67 

دۆالر و لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا بە 

473.33 دۆالر مامەڵەی 
پێوەکراوە، لەڕووی کرێ، 

نرخی یەک مەتر دووجا 
خانوو بۆ کرێ لە ساڵی 

2020 و چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵ جێگیر بووە و بە 

1.39 دۆالر بووە. 
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خشتەی ژمارە 261  نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە  گەڕەکی شەهیدانی سەرچنار  لە زۆنی دی  )رۆژئاوا – ئەزمەڕ( دەرەوەی بازنەی 60 مەتری

زۆنی دی )رۆژئاوا - ئەزمەڕ ( دەرەوەی بازنەی 60 مەتری 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پرۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان  کرێ خانوو کڕین و 

فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 
فرۆشتن

1.67

1.67

470.00

473.33

1.67 513.33 250.00 77,000.00 150 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019
گەڕەکی 

شەهیدانی 
سەرچنار

مانگی دوو     

1.67 433.33 250.00 65,000.00 150 مانگی  سێ

1.67 466.67

مانگی چوار     
چارەکی 
1.67دووەم  250.00  150 مانگی پێنج

1.67 466.67 250.00 70,000.00 150 مانگی شەش 

1.67 500.00

مانگی حەوت     
چارەکی 
1.67سێیەم 500.00 250.00 75,000.00 150 مانگی هەشت

1.67 500.00 250.00 75,000.00 150 مانگی نۆ

1.67 446.67

1.67 493.33 250.00 74,000.00 150 مانگی دە
چارەکی 
1.67چوارەم  400.00 250.00 60,000.00 150 مانگی یانزە

مانگی دوانزە     

1.67

1.67

420.00

433.33

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2020
گەڕەکی 

شەهیدانی 
سەرچنار

مانگی دوو     

1.67 433.33 250.00 65,000.00 150 مانگی  سێ

1.67 400.00

مانگی چوار     
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

1.67 400.00 250.00 60,000.00 150 مانگی شەش 

1.67 430.00

1.67 426.67 250.00 64,000.00 150 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

1.67 433.33 250.00 65,000.00 150 مانگی نۆ

1.67 410.00

1.67 413.33 250.00 62,000.00 150 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزە     چوارەم 

1.67 406.67 250.00 61,000.00 150 مانگی دوانزە

 1.61  486.67

1.61 473.33 241.38 71,000.00 150 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021

گەڕەکی 
شەهیدانی 

سەرچنار
مانگی دوو     

1.61 500.00 241.00 75,000.00 150 مانگی  سێ

سەرچاوە: نووسینگەی فەرهەنگ و نووسینگەی کۆشکی مەلیک/3 -6ی ئایار 2021

 نرخی خانووبەرە لە 
گەڕەکی شەهیدانی 
سەرچنار لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا 
بەراورد بە چارەکی 
یەکەمی دوو ساڵی 

رابردوو روو لە 
بەرزبوونەوە بووە، نرخی 

یەک مەتر دووجا لە 
چارەکی یەکەمی 2019 
بە 473.33 دۆالر بووە، 

لە چارەکی یەکەمی 
2020 بە 433.33 دۆالر 

و لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا بە 486.67 

دۆالر بووە، لەڕووی کرێوە 
نرخ جێگیر بووە و نرخی 

یەک مەتر دووجا خانوو بە 
1.67 دۆالر بۆ هەر مەتر 

دووجایەک بووە. 
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خشتەی ژمارە 262  نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی قولەڕەیسی  لە زۆنی دی  )رۆژئاوا – ئەزمەڕ( دەرەوەی بازنەی 60 مەتری

زۆنی دی )رۆژئاوا - ئەزمەڕ ( دەرەوەی بازنەی 60 مەتری 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان  کرێ خانوو کڕین و فرۆشتن 

خانوو کرێ کڕین و 
فرۆشتن

1.2

1.2

414.10

400.00

 1.2 415.38 166.00 54,000.00 130 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی قولەڕەیسی

 1.66  166.00  100 مانگی دوو

1.2 384.62 166.00 50,000.00 130 مانگی  سێ

1.2 365.38

1.6  166.00  100 مانگی چوار

چارەکی 
دووەم

 1.2 365.38 166.00 47,500.00 130 مانگی پێنج

1.2  166.00  100 مانگی 
شەش 

1.2 428.21

1.2 423.08 166.00 55,000.00 130 مانگی 
حەوت

چارەکی 
166.67  1.6سێیەم  100 مانگی 

هەشت

1.1 433.33 166.00 65,000.00 150 مانگی نۆ

446.67

مانگی دە     

چارەکی 
چوارەم 

 466.67  70,000.00 150 مانگی یانزە

 426.67  64,000.00 150 مانگی 
دوانزە

1.2

1.2

384.62

392.31

1.1 400.00 166.00 60,000.00 150 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی قولەڕەیسی

1.2  166.00  130 مانگی دوو

 1.2 384.62 166.00 50,000.00 130 مانگی  سێ

1.2 346.15

مانگی چوار     

چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج     

 1.2 346.15 166.00 45,000.00 130 مانگی 
شەش 

1.1 433.33

  166.00  130 مانگی 
حەوت

چارەکی 
166.00  سێیەم  130 مانگی 

هەشت

1.1 433.33 166.00 65,000.00 150 مانگی نۆ

1.2 376.92

1.2 353.85 166.00 46,000.00 130 مانگی دە

چارەکی 
چوارەم 

مانگی یانزە     

 400.00  60,000.00 150 مانگی 
دوانزە

1  402.56

1.05 338.46 137.93 44,000.00 130 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 466.67 1گەڕەکی قولەڕەیسی 150.00 70,000.00 150 مانگی دوو

مانگی سێ     

خانووەکان فۆرم و تاپۆ نەکراون

سەرچاوە: نووسینگەی فەرهەنگ و نووسینگەی کۆشکی مەلیک/3 -6ی ئایار 2021

 نرخی خانووبەرە لە 
گەڕەکی قولەرەیسی 

تاڕادەیەک جێگیر بووە، 
نرخی یەک مەتر دووجا 

لە چارەکی یەکەمی 
2019 بە 400 دۆالر 

بووە، لە چارەکی یەکەمی 
2020 بە 392.11 

دۆالر و لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا بە 

402.56 دۆالر مامەڵەی 
پێوەکراوە. لەڕووی کرێ، 

نرخی یەک مەتر دووجا 
خانوو لە قولەڕەیسی 
جێگیر بووە و بە 1.2 

دۆالر بەکرێدراوە.  



328

خشتەی ژمارە 263  نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە  گەڕەکی خێوەتە  لە زۆنی دی )رۆژئاوا – ئەزمەڕ( دەرەوەی بازنەی 60 مەتری

زۆنی دی )رۆژئاوا - ئەزمەڕ ( دەرەوەی بازنەی 60 مەتری 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو
رووبەر بە 

مەتر دووجا 
خانوو

مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 
تێکڕای نرخ لە پرۆژەکان

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان 
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان  کرێ خانوو
کڕین و 

فرۆشتن 
خانوو

کرێ کڕین و 
فرۆشتن

0.88

1.00

60.00

60.00

 70.00  14,000.00 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی خێوەتە

1.25  125.00  100 مانگی دوو

0.75 50.00 150.00 10,000.00 200 مانگی  سێ

1.25 62.50

1.25  125.00  100 مانگی چوار
چارەکی 
0.75دووەم 62.50 150.00 12,500.00 200 مانگی پێنج

1.25  125.00  100 مانگی شەش 

0.75 60.00

0.75 70.00 150.00 14,000.00 200 مانگی حەوت
چارەکی 
1.25سێیەم  125.00  100 مانگی هەشت

0.75 50.00 150.00 10,000.00 200 مانگی نۆ

0.00 50.00

مانگی دە     
چارەکی 
0.00چوارەم  50.00  10,000.00 200 مانگی یانزە

مانگی دوانزە     

0.88

1.00

62.50

50.00

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی خێوەتە

0.75 50.00 150.00 10,000.00 200 مانگی دوو

1.25  125.00  100 مانگی  سێ

0.75 60.00

0.75 70.00 150.00 14,000.00 200 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

0.75 50.00 150.00 10,000.00 200 مانگی شەش 

1.25 75.00

1.25  125.00  100 مانگی حەوت
چارەکی 
1.25سێیەم  125.00  100 مانگی هەشت

0.75 75.00 150.00 15,000.00 200 مانگی نۆ

0.75 65.00

0.75 80.00 150.00 16,000.00 200 مانگی دە
چارەکی 
0.75چوارەم  50.00 150.00 10,000.00 200 مانگی یانزە

1.25  125.00  100 مانگی دوانزە

 0.68  95.00

0.69 90.00 103.45 18,000.00 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 0.67گەڕەکی خێوەتە 100.00 100.00 20,000.00 200 مانگی دوو

مانگی سێ     

سەرچاوە: نووسینگەی تاری/22ی ئایار 2021

نرخی خانووبەرە لە 
گەڕەکی خێوەتە لە 

پارێزگای سلێمانی 
لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا بەراورد بە 
چارەکی یەکەمی 2019 

و 2020 بەڕێژەی 72.7% 
بەرزبووەتەوە، نرخی یەک 

مەتر دووجا خانوو لە 
چارەکی یەکەمی 2019 

بە 60 دۆالر بوو، لە 
چارەکی یەکەمی 2020 بە 

62.5 دۆالر و لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا بە 95 
دۆالر بووە، لەڕووی کرێ، 

نرخی یەک مەتر دووجا 
لەم گەڕەکە لەخوار یەک 

دۆالرەوە بووە.  
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خشتەی ژمارە 264 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە  گەڕەکی مەالداود  لە زۆنی دی  )رۆژئاوا – ئەزمەڕ( دەرەوەی بازنەی 60 مەتری

زۆنی دی )رۆژئاوا - ئەزمەڕ ( دەرەوەی بازنەی 60 مەتری 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پرۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان  کرێ خانوو کڕین و 

فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 
فرۆشتن

0.83

0.83

44.17

36.67

0.83 40.00 125.00 6,000.00 150 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی مەالداود

مانگی دوو     

0.83 33.33 125.00 5,000.00 150 مانگی  سێ

0.83 43.33

مانگی چوار     
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

0.83 43.33 125.00 6,500.00 150 مانگی شەش 

0.83 46.67

مانگی حەوت     
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

0.83 46.67 125.00 7,000.00 150 مانگی نۆ

0.83 45.00

0.83 53.33 125.00 8,000.00 150 مانگی دە
چارەکی 
0.83چوارە م  36.67 125.00 5,500.00 150 مانگی یانزە

مانگی دوانزە     

0.83

0.83

43.33

43.33

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی مەالداود

0.83 43.33 125.00 6,500.00 150 مانگی دوو

  125.00 مانگی  سێ  

0.83 46.67

  125.00 مانگی چوار  
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

0.83 46.67 125.00 7,000.00 150 مانگی شەش 

0.83 43.33

0.83 53.33 125.00 8,000.00 150 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

0.83 33.33 125.00 5,000.00 150 مانگی نۆ

0.83 36.33

0.83 36.00 125.00 5,400.00 150 مانگی دە
چارەکی 
0.83چوارەم  36.67 125.00 5,500.00 150 مانگی یانزە

مانگی دوانزە     

 0.69  36.00

0.69 38.67 103.45 5,800.00 150 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 0.69گەڕەکی مەالداود 33.33 103.00 5,000.00 150 مانگی دوو

مانگی  سێ     

سەرچاوە: نووسینگەی تاری/22ی ئایار 2021

نرخی خانووبەرە لە 
گەڕەکی مەالداود 

لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا بەراورد بە 

دوو ساڵی رابردوو روو 
لە نزمبوونەوە بووە. 
یەک مەتر دووجا لەم 

گەڕەکە لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا بە 36 

دۆالر کڕین و فرۆشتنی 
پێوەکراوە، لەکاتێکدا لە 
ساڵی 2019 بە 44.17 

دۆالر و لە ساڵی 2020 
بە 43.33 دۆالر کڕین 

و فرۆشتنی پێوەکراوە. 
لەڕووی کرێ، نرخی کرێ 

لەم گەڕەکە لەخوار یەک 
دۆالر بووە.
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خشتەی ژمارە 265  نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە  پرۆژەی پاک ستی لە زۆنی دی  )رۆژئاوا – ئەزمەڕ( دەرەوەی بازنەی 60 مەتری

زۆنی دی )رۆژئاوا - ئەزمەڕ ( دەرەوەی بازنەی 60 مەتری 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پرۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان  کرێ خانوو کڕین و 

فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 
فرۆشتن

2.56

3.37

626.92

607.69

 625.64  122,000.00 195 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 پرۆژەی پاک سیتی

2.56 589.74 500.00 115,000.00 195 مانگی دوو

4.17  500.00  120 مانگی  سێ

0.00 651.28

4.17  500.00  120 مانگی چوار
چارەکی 
0.00دووەم 615.38  120,000.00 195 مانگی پێنج

0.00 687.18  134,000.00 195 مانگی شەش 

2.56 620.51

4.17  500.00  120 مانگی حەوت
چارەکی 
2.56سێیەم 620.51 500.00 121,000.00 195 مانگی هەشت

0.00    120 مانگی نۆ

2.56 633.33

4.17  500.00  120 مانگی دە
چارەکی 
2.56چوارەم  615.38 500.00 120,000.00 195 مانگی یانزە

0.00 651.28  127,000.00 195 مانگی دوانزە

2.31

2.31

551.28

582.05

2.31 600.00 450.00 117,000.00 195 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 پرۆژەی پاک سیتی

2.31 564.10 450.00 110,000.00 195 مانگی دوو

مانگی  سێ     

2.31 538.46

مانگی چوار     
چارەکی 
2.31دووەم  450.00  195 مانگی پێنج

2.31 538.46 450.00 105,000.00 195 مانگی شەش 

2.31 533.33

مانگی حەوت     
چارەکی 
2.31سێیەم 533.33 450.00 104,000.00 195 مانگی هەشت

مانگی نۆ     

2.31 564.10

2.31 564.10 450.00 110,000.00 195 مانگی دە
چارەکی 
2.31چوارەم  538.46 450.00 105,000.00 195 مانگی یانزە

2.31 576.92 450.00 112,500.00 195 مانگی دوانزە

 2.05  646.15

2.05 651.28 400.00 127,000.00 195 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 2.05پرۆژەی پاک سیتی 641.03 400.00 125,000.00 195 مانگی دوو

مانگی سێ     

سەرچاوە: نووسینگەی گارا/24ی ئایار 2021 و نووسینگەی چنارە 25/ی ئایار 2021

نرخی خانووبەرە لە 
پرۆژەی پاک ستی 

لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا بەراورد بە 

چارەکی یەکەمی 2019 
بەڕێژەی %6.3 و لەچاو 

ساڵی 2020 بەڕێژەی 
%11 بەرزبووەتەوە، 

نرخی یەک مەتر دووجا 
لەم پرۆژەیە لە چارەکی 

یەکەمی 2019 بە 
607.69 دۆالر بووە، 
لە چارەکی یەکەمی 

2020 بە 582.05 
دۆالر و لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا بە 
646.15 دۆالر مامەڵەی 
پێوەکراوە، لەڕووی کرێ، 

نرخی یەک مەتر دووجا 
بۆ کرێ لەسەرووی دوو 

دۆالر بووە. 
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خشتەی ژمارە 266  نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە پرۆژەی کۆمەڵگەی زانکۆ لە زۆنی دی )رۆژئاوا – ئەزمەڕ( دەرەوەی  بازنەی 60 مەتری

زۆنی دی )رۆژئاوا - ئەزمەڕ ( دەرەوەی بازنەی 60 مەتری 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پرۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

کرێ 
خانوو

کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

1.39

1.39

355.00

333.33

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2019 پرۆژەی کۆمەڵگەی 
زانکۆ )ژیان ستی(

مانگی دوو     

1.39 333.33 208.33 50,000.00 150 مانگی  سێ

1.39 333.33

1.39 333.33 208.00 50,000.00 150 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

مانگی شەش      

1.39 406.67

1.39 413.33 208.00 62,000.00 150 مانگی حەوت
چارەکی 
1.39سێیەم 400.00 208.00 60,000.00 150 مانگی هەشت

مانگی نۆ     

1.39 376.67

1.39 386.67 208.00 58,000.00 150 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزە     چوارەم 

1.39 366.67 208.00 55,000.00 150 مانگی دوانزە

1.39

1.39

540.00

516.67

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2020 پرۆژەی کۆمەڵگەی 
زانکۆ )ژیان ستی(

1.39 516.67 208.00 77,500.00 150 مانگی دوو

مانگی  سێ     

1.39 533.33

مانگی چوار     
چارەکی 
1.39دووەم 533.33 208.00 80,000.00 150 مانگی پێنج

مانگی شەش      

1.39 550.00

    150 مانگی حەوت
چارەکی 
1.39سێیەم 566.67 208.00 85,000.00 150 مانگی هەشت

1.39 533.33 208.00 80,000.00 150 مانگی نۆ

1.39 546.67

مانگی دە     
چارەکی 
1.39چوارەم  546.67 208.00 82,000.00 150 مانگی یانزە

مانگی دوانزە     

 1.26  533.33

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم 2021 پرۆژەی کۆمەڵگەی 

1.26زانکۆ )ژیان ستی( 533.33 189.66 80,000.00 150 مانگی دوو

مانگی سێ     

سەرچاوە: نووسینگەی گارا/24ی ئایار 2021 و نووسینگەی چنارە 25/ی ئایار 2021

پرۆژەی ژیان ستی لە 
)8/10/2016( مۆڵەتی 

لە دەستەی وەبەرهێنان 
وەرگرتووە، پرۆژەكە بە 
سەرمایەی 43 ملیۆن و 

718 هەزار دۆالر لەسەر 
رووبەری 28 دۆنم و 50 

هەزار مەتر جێبەجێكراوە، 
پرۆژەكە لە 792 یەكەی 
نیشتەجێبوون )شوقە( 

پێكهاتووە. نرخی 
خانووبەرە لە کۆمەڵگەی 
زانکۆ لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا بەراورد بە 
چارەکی یەکەمی 2019 

و 2020 بەرزبووەتەوە و 
نرخی یەک مەتر دووجا بۆ 

کرێ لەم پرۆژەیە لە ساڵی 
2019 و 2020 جێگیر 
بووە و بە 1.39 دۆالر 

بووە.
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خشتەی ژمارە 267  نیشاندەری نرخی  کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە  پرۆژەی چاوی سلێمانی لە زۆنی دی  )رۆژئاوا – ئەزمەڕ( دەرەوەی  بازنەی 60 مەتری

زۆنی دی )رۆژئاوا - ئەزمەڕ ( دەرەوەی بازنەی 60 مەتری 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

کرێ 
خانوو

کڕین و فرۆشتن 
خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

1.82

1.82

552.27

554.55

1.82 563.64 400.00 124,000.00 220 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 پرۆژەی چاوی سلێمانی

1.82  400.00  220 مانگی دوو

1.82 545.45 400.00 120,000.00 220 مانگی  سێ

1.82 568.18

مانگی چوار     
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

1.82 568.18 400.00 125,000.00 220 مانگی شەش 

1.82 534.09

مانگی حەوت     
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

1.82 534.09 400.00 117,500.00 220 مانگی نۆ

1.82 550.00

1.82 554.55 400.00 122,000.00 220 مانگی دە
چارەکی 
1.82چوارەم   400.00  220 مانگی یانزە

1.82 545.45 400.00 120,000.00 220 مانگی دوانزە

2.05

2.05

518.18

550.00

2.05 554.55 450.00 122,000.00 220 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 پرۆژەی چاوی سلێمانی

مانگی دوو     

2.05 545.45 450.00 120,000.00 220 مانگی  سێ

2.05 522.73

مانگی چوار     
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

2.05 522.73 450.00 115,000.00 220 مانگی شەش 

2.05 513.64

2.05  450.00  220 مانگی حەوت
چارەکی 
2.05سێیەم 509.09 450.00 112,000.00 220 مانگی هەشت

2.05 518.18 450.00 114,000.00 220 مانگی نۆ

2.05 500.00

مانگی دە     
چارەکی 
2.05چوارەم  500.00 450.00 110,000.00 220 مانگی یانزە

2.05  450.00  220 مانگی دوانزە

 2.05  554.55

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم 2021 2.05پرۆژەی چاوی سلێمانی 568.18 450.00 125,000.00 220 مانگی دوو

2.05 540.91 450.00 119,000.00 220 مانگی سێ

سەرچاوە: نووسینگەی گارا/24ی ئایار 2021 و نووسینگەی چنارە 25/ی ئایار 2021

 نرخی خانووبەرە لە 
پرۆژەی چاوی سلێمانی 
لە دوو ساڵی رابردوو 

و چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا جێگیر بووە، 

نرخی یەک مەتر دووجا لە 
چارەکی یەکەمی 2019 دا 
بە 554.55 دۆالر بوو، لە 

چارەکی یەکەمی 2020 بە 
550 دۆالر و لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا بە 
554.55 دۆالر مامەڵەی 
پێوەکراوە، لەڕووی کرێ، 
نرخی یەک مەتر دووجا لە 

ساڵی 2020 و چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا بە 

2.05 دۆالر بووە. 
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خشتەی ژمارە 268  نیشاندەری نرخی  کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە پرۆژەی پاشا ستی لە زۆنی دی  )رۆژئاوا – ئەزمەڕ( دەرەوەی  بازنەی 60 مەتری

زۆنی دی )رۆژئاوا - ئەزمەڕ ( دەرەوەی بازنەی 60 مەتری 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پرۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان  کرێ خانوو کڕین و 

فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 
فرۆشتن

2.00

2.00

597.66

575.32

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2019 پرۆژەی پاشا سیتی

 580.65  90,000.00 155 مانگی دوو

2.00 570.00 400.00 114,000.00 200 مانگی  سێ

1.00 561.45

0.00 612.90  95,000.00 155 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

2.00 510.00 400.00 102,000.00 200 مانگی شەش 

2.00 620.00

مانگی حەوت     
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

2.00 620.00 400.00 124,000.00 200 مانگی نۆ

2.00 625.00

2.00 625.00 400.00 125,000.00 200 مانگی دە
چارەکی 
2.00چوارەم  635.00 400.00 127,000.00 200 مانگی یانزە

2.00 600.00 400.00 120,000.00 200 مانگی دوانزە

2.58

2.58

597.10

594.19

2.25 640.00 450.00 128,000.00 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 پرۆژەی پاشا سیتی

2.90 548.39 450.00 85,000.00 155 مانگی دوو

مانگی  سێ     

2.58 580.65

مانگی چوار     
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

2.58 580.65 400.00 90,000.00 155 مانگی شەش 

2.25 600.00

مانگی حەوت     
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

2.25 600.00 450.00 120,000.00 200 مانگی نۆ

2.58 673.79

2.90 722.58 450.00 112,000.00 155 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزە     چوارەم 

2.25 625.00 450.00 125,000.00 200 مانگی دوانزە

 2.45  612.90

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم 2021 2.90پرۆژەی پاشا سیتی 612.90 450.00 95,000.00 155 مانگی دوو

2.00  400.00  200 مانگی سێ

سەرچاوە: کۆمپانیای عەقاراتی نویڵ/16-14 نیسان 2021 2021، نووسینگەی گارا/24ی ئایار 2021 

پرۆژەی كۆمەڵگەی پاشا 
لە 15/4/2008 مۆڵەتی 

لە دەستەی وەبەرهێنان 
وەرگرتووە، پرۆژەكە بە 

سەرمایەی 56 ملیۆن 
و 875 هەزار دۆالر 
لەسەر رووبەری 33 

دۆنم و 56 هەزار مەتر 
جێبەجێكراوە و لە 452 

یەكەی نیشتەجێبوون 
)شوقە( پێكهاتووە.  

نرخی خانووبەرە لە 
پرۆژەی پاشا ستی لە 
ساڵی 2019 و 2020 

جێگیر بووە و نرخی یەک 
مەتر دووجا بە 597 دۆالر 

مامەڵەی پێوەکراوە، 
بەڵام لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا بەرزبووەتەوە 
بۆ 612.9 دۆالر، لەڕووی 

کرێ، نرخی یەک مەتر 
دووجا لەم پرۆژەیە 

لەسەرووی 2 دۆالرەوە 
بەکرێدراوە. 



334

خشتەی ژمارە 269  نیشاندەری نرخی  کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە  پرۆژەی قەیوان ستی لە زۆنی دی  )رۆژئاوا – ئەزمەڕ( دەرەوەی  بازنەی 60 مەتری

زۆنی دی )رۆژئاوا - ئەزمەڕ ( دەرەوەی بازنەی 60 مەتری 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پرۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

کرێ 
خانوو

کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

2.19

2.19

776.56

762.50

2.19 775.00 350.00 124,000.00 160 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 پرۆژەی قەیوان سیتی

مانگی دوو     

2.19 750.00 350.00 120,000.00 160 مانگی  سێ

2.19 781.25

مانگی چوار     
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

2.19 781.25 350.00 125,000.00 160 مانگی شەش 

2.19 771.88

2.19  350.00  160 مانگی حەوت
چارەکی 
2.19سێیەم 793.75 350.00 127,000.00 160 مانگی هەشت

2.19 750.00 350.00 120,000.00 160 مانگی نۆ

2.19 796.88

مانگی دە     
چارەکی 
2.19چوارەم  796.88 350.00 127,500.00 160 مانگی یانزە

مانگی دوانزە     

1.88

1.88

768.75

771.88

1.88 793.75 300.00 127,000.00 160 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 پرۆژەی قەیوان سیتی

1.88  300.00  160 مانگی دوو

1.88 750.00 300.00 120,000.00 160 مانگی  سێ

1.88 787.50

مانگی چوار     
چارەکی 
1.88دووەم 787.50 300.00 126,000.00 160 مانگی پێنج

1.88  300.00  160 مانگی شەش 

1.88 718.75

1.88  300.00  160 مانگی حەوت
چارەکی 
718.75 سێیەم  115,000.00 160 مانگی هەشت

1.88  300.00  160 مانگی نۆ

1.88 765.63

1.88 756.25 300.00 121,000.00 160 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزە     چوارەم 

1.88 775.00 300.00 124,000.00 160 مانگی دوانزە

 2.19  781.25

2.19  350.00  160 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 2.19پرۆژەی قەیوان سیتی 781.25 350.00 125,000.00 160 مانگی دوو

مانگی  سێ     

سەرچاوە: کۆمپانیای عەقاراتی نویڵ/16-14 نیسان 2021 2021، نووسینگەی گارا/24ی ئایار 2021 

نرخی خانووبەرە لە 
پرۆژەی قەیوان ستی روو 

لە بەرزبوونەوە بووە و 
نرخی یەک مەتر دووجا 

لەم پرۆژەیە لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا 

گەیشتووەتە 781.25 
دۆالر، لەکاتێکدا لە 

چارەکی یەکەمی 2019 
بە 762.5 دۆالر و لە 

چارەکی یەکەمی 2020 بە 
771.88 دۆالر مامەڵەی 

پێوەکراوە، نرخی یەک 
مەتر دووجا بۆ کرێ لەم 
پرۆژەیە لە ساڵی 2020 
دابەزیوە بۆ 1.88 دۆالر، 

لەکاتێکدا لە ساڵی 
2019 و چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵ بە 2.19 دۆالر 
بەکرێدراوە. 
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خشتەی ژمارە 270  نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە پرۆژەی جاف تاوەر لە زۆنی دی  )رۆژئاوا – ئەزمەڕ( دەرەوەی بازنەی 60 مەتری

زۆنی دی )رۆژئاوا - ئەزمەڕ ( دەرەوەی بازنەی 60 مەتری 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک 

مەتر دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا )کڕین و 

فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا خانوو
رووبەر بە مەتر 

دووجا خانوو مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان 
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان 
کرێ 
خانوو

کڕین و فرۆشتن 
خانوو کرێ کڕین و فرۆشتن

2.44

3.33

712.31

840.00

3.33 846.67 500.00 127,000.00 150 مانگی یەک

چارەکی 
یەکەم

2019 پرۆژەی جاف تاوەر

مانگی دوو    

833.33 500.00 125,000.00 150 مانگی  سێ

2.44 716.41

مانگی چوار     

چارەکی 
دووەم

566.15 500.00 184,000.00 325 مانگی پێنج

866.67 500.00 130,000.00 150 مانگی شەش 

2.44 708.21

3.33 893.33 500.00 134,000.00 150 مانگی حەوت

چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت    

523.08 500.00 170,000.00 325 مانگی نۆ

1.54 538.46

مانگی دە     

چارەکی 
چوارەم 

538.46 500.00 175,000.00 325 مانگی یانزە

مانگی دوانزە    

2.10

1.54

676.03

535.38

1.54 547.69 500.00 178,000.00 325 مانگی یەک

چارەکی 
یەکەم

2020 پرۆژەی جاف تاوەر

مانگی دوو    

523.08 500.00 170,000.00 325 مانگی  سێ

2.67 846.67

مانگی چوار     

چارەکی 
دووەم

846.67 400.00 127,000.00 150 مانگی پێنج

 400.00  200 مانگی شەش 

1.54 507.69

1.54 507.69 500.00 165,000.00 325 مانگی حەوت

چارەکی 
سێیەم

 400.00  200 مانگی هەشت

 400.00  200 مانگی نۆ

3.33 816.67

3.33 833.33 500.00 125,000.00 150 مانگی دە

چارەکی 
چوارەم 

 400.00  200 مانگی یانزە

800.00 500.00 120,000.00 150 مانگی دوانزە

 2.44  713.33

مانگی یەک     

چارەکی 
یەکەم

2021 866.67پرۆژەی جاف تاوەر 500.00 130,000.00 150 مانگی دوو

500.00 182,000.00 325 مانگی  سێ

سەرچاوە: کۆمپانیای عەقاراتی نویڵ/16-14 نیسان 2021 2021، نووسینگەی گارا/24ی ئایار 2021 

نرخی خانووبەرە لە 
پرۆژەی جاف تاوەر روو 
لە دابەزین بووە، نرخی 

یەک مەتر دووجا لە 
چارەکی یەکەمی 2019 

بە 840 دۆالر بووە، 
لە چارەکی یەکەمی 

2020 بە 535.38 دۆالر 
و لە چارەکی یەکەمی 

2021دا بە 713.33 دۆالر 
مامەڵەی پێوەکراوە، 

لەڕووی نرخی کرێ، 
یەک مەتر دووجا لەم 

پرۆژەیە لە سەرووی دوو 
دۆالرەوە بەکرێدراوە. 
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خشتەی ژمارە 271  نیشاندەری نرخی  کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی کوردسات لە زۆنی دی  )رۆژئاوا – ئەزمەڕ( دەرەوەی بازنەی 60 مەتری

زۆنی دی )رۆژئاوا - ئەزمەڕ ( دەرەوەی بازنەی 60 مەتری 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

کرێ 
خانوو

کڕین و 
فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 

فرۆشتن

1.63

1.67

1,111.67

1,100.00

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی کوردسات

مانگی دوو     

1.67 1,100.00 250.00 165,000.00 150 مانگی  سێ

1.53 640.00

1.53 113.33 230.00 17,000.00 150 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

1.53 1,166.67 230.00 175,000.00 150 مانگی شەش 

1.60 1,123.33

مانگی حەوت     
چارەکی 
1.53سێیەم 1,100.00 229.17 165,000.00 150 مانگی هەشت

1.67 1,146.67 250.00 172,000.00 150 مانگی نۆ

1.67 1,133.33

مانگی دە     
چارەکی 
1.67چوارەم  1,133.33 250.00 170,000.00 150 مانگی یانزە

مانگی دوانزە     

1.67

1.67

1,100.00

1,100.00

1.67 1,100.00 250.00 165,000.00 150 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی کوردسات

مانگی دوو     

مانگی  سێ     

1.67 1,066.67

1.67  250.00  150 مانگی چوار
چارەکی 
1.67دووەم 1,066.67 250.00 160,000.00 150 مانگی پێنج

مانگی شەش      

1.67 1,160.00

1.67 1,120.00 250.00 168,000.00 150 مانگی حەوت
چارەکی 
0.00سێیەم 1,160.00  174,000.00 150 مانگی هەشت

1.67 1,200.00 250.00 180,000.00 150 مانگی نۆ

1.67  

1.67  250.00  150 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزە     چوارەم 

مانگی دوانزە     

 1.53  1,143.33

1.53 1,166.67 230.00 175,000.00 150 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 1.53گەڕەکی کوردسات 1,120.00 230.00 168,000.00 150 مانگی دوو

مانگی سێ     

سەرچاوە: کۆمپانیای عەقاراتی نویڵ/16-14 نیسان 2021 2021، نووسینگەی گارا/24ی ئایار 2021 

 نرخی خانووبەرە لە 
گەڕەکی کوردسات لە 
ساڵی 2019 و 2020 

جێگیر بووە، بەڵام 
لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا بەرزبووەتەوە، 
نرخی یەک مەتر دووجا لە 

چارەکی یەکەمی 2019 
و 2020 دا  بە هەزار و 

100 دۆالر بوو، لەکاتێکدا 
لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا بەرزبووەتەوە 
بۆ هەزار و 143 دۆالر، 

لەڕووی کرێ، نرخی یەک 
مەتر دووجا بۆ کرێ لەم 

پرۆژەیە لەسەرووی دۆالر 
و نیوێک بەکرێدراوە. 
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خشتەی ژمارە 272 نیشاندەری نرخی  کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە پرۆژەی ئیمپایەر تاوەر لە زۆنی دی  )رۆژئاوا – ئەزمەڕ( دەرەوەی  بازنەی 60 مەتری

زۆنی دی )رۆژئاوا - ئەزمەڕ ( دەرەوەی بازنەی 60 مەتری 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پرۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان  کرێ خانوو کڕین و 

فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 
فرۆشتن

1.67

1.67

655.00

600.00

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2019 شوقەکانی ئیمپایەر 
تاوەر 

1.67 600.00 250.00 90,000.00 150 مانگی دوو

مانگی  سێ     

1.67 643.33

1.67 633.33 250.00 95,000.00 150 مانگی چوار
چارەکی 
1.67دووەم 653.33 250.00 98,000.00 150 مانگی پێنج

مانگی شەش      

1.67 666.67

1.67 666.67 250.00 100,000.00 150 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

مانگی نۆ     

1.67 700.00

1.67 700.00 250.00 105,000.00 150 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزە     چوارەم 

مانگی دوانزە     

1.67

1.67

563.33

576.67

1.67 586.67 250.00 88,000.00 150 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 شوقەکانی ئیمپایەر 
تاوەر 

 566.67  85,000.00 150 مانگی دوو

مانگی  سێ     

1.67 533.33

1.67 533.33 250.00 80,000.00 150 مانگی چوار
چارەکی 
1.67دووەم  250.00  150 مانگی پێنج

مانگی شەش      

1.67 600.00

1.67 600.00 250.00 90,000.00 150 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

مانگی نۆ     

1.67 550.00

 566.67  85,000.00 150 مانگی دە
چارەکی 
1.67چوارەم  533.33 250.00 80,000.00 150 مانگی یانزە

مانگی دوانزە     

 1.67  616.67

1.67 600.00 250.00 90,000.00 150 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم 2021 شوقەکانی ئیمپایەر 

1.67تاوەر  633.33 250.00 95,000.00 150 مانگی دوو

مانگی سێ     

سەرچاوە: نووسینگەی گارا/24ی ئایار 2021، کۆمپانیای عەقاراتی نویڵ/16-14 نیسان 2021 2021 و  نووسینگەی گارا/24ی ئایار 2021

 نرخی خانووبەرە 
لە پرۆژەی ئیمپایەر 

تاوەر لە زۆنی دی لە 
پارێزگای سلێمانی روو 
لە بەرزبوونەوە بووە، 
نرخی یەک مەتر دووجا 

لە چارەکی یەکەمی 
2019 بە 600 دۆالر 

بووە، لە چارەکی یەکەمی 
2020 بە 576.67 دۆالر 

و لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا بە 616.67 

دۆالر بەکرێدراوە. نرخی 
یەک مەتر دووجا بۆ کرێ 

لەم پرۆژەیە لە ماوەی 
دوو ساڵی رابردوو 
و چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا جێگیر بووە و 
یەک مەتر دووجا بە 1.67 

دۆالر بەکرێدراوە. 
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خشتەی ژمارە 273  نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە پرۆژەی دریم الند  لە زۆنی دی  )رۆژئاوا – ئەزمەڕ( دەرەوەی بازنەی 60 مەتری

زۆنی دی )رۆژئاوا - ئەزمەڕ ( دەرەوەی بازنەی 60 مەتری 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان  کرێ خانوو کڕین و 

فرۆشتن خانوو کرێ کڕین و 
فرۆشتن

 

 

679.61

684.47

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2019 پرۆژەی دریم الند 

 679.61  140,000.00 206 مانگی دوو

 689.32  142,000.00 206 مانگی  سێ

 662.62

 669.90  138,000.00 206 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

 655.34  135,000.00 206 مانگی شەش 

 679.61

مانگی حەوت     
چارەکی 
669.90 سێیەم  138,000.00 206 مانگی هەشت

 689.32  142,000.00 206 مانگی نۆ

 679.61

 679.61  140,000.00 206 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزە     چوارەم 

مانگی دوانزە     

 

 

722.09

728.16

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2020 پرۆژەی دریم الند 

 728.16  150,000.00 206 مانگی دوو

مانگی  سێ     

 716.02

مانگی چوار     
چارەکی 
728.16 دووەم  150,000.00 206 مانگی پێنج

 703.88  145,000.00 206 مانگی شەش 

 669.90

 669.90  138,000.00 206 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

مانگی نۆ     

 728.16

مانگی دە     
چارەکی 
728.16 چوارەم   150,000.00 206 مانگی یانزە

مانگی دوانزە     

   679.61

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم 2021 0.00پرۆژەی دریم الند  679.61  140,000.00 206 مانگی دوو

مانگی سێ     

سەرچاوە: نووسینگەی گارا/24ی ئایار 2021، کۆمپانیای عەقاراتی نویڵ/16-14 نیسان 2021 2021 و  نووسینگەی گارا/24ی ئایار 2021

پرۆژەی دریم الند لە رۆژی 
14/5/2008 مۆڵەتی لە 

دەستەی وەبەرهێنان 
وەرگرتووە، پرۆژەكە بە 
سەرمایەی 26 ملیۆن و 

475 هەزار دۆالر لەسەر 
رووبەری 26 دۆنم و 69 

هەزار مەتر جێبەجێكراوە 
و لە 186 یەكەی 

نیشتەجێبوون )84 شوقە، 
102 ڤێال( پێكهاتووە. 

نرخی خانووبەرە لە 
پرۆژەی دریم الند روو لە 
دابەزین بووە، نرخی یەک 
مەتر دووجا لەم پرۆژەیە 

لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا بە 679.6 

دۆالر بوو، لە چارەکی 
یەکەمی ساڵی رابردوو 
بە 728.16 دۆالر و لە 

چارەکی یەکەمی 2019 بە 
684.47 دۆالر مامەڵەی 

پێوەکراوە.
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خشتەی ژمارە 274 نیشاندەری نرخی  کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە پرۆژەی سایە ستی  لە زۆنی دی  )رۆژئاوا – ئەزمەڕ( دەرەوەی بازنەی 60 مەتری

زۆنی دی )رۆژئاوا - ئەزمەڕ ( دەرەوەی بازنەی 60 مەتری 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پرۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

کرێ خانوو
کڕین و 

فرۆشتن خانوو
کرێ

کڕین و 
فرۆشتن

0.84

1.13

293.75

272.50

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2019 پرۆژەی سایە ستی

مانگی دوو     

1.13 272.50 225.00 54,500.00 200 مانگی  سێ

1.13 287.50

1.13 275.00 225.00 55,000.00 200 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

1.13 300.00 225.00 60,000.00 200 مانگی شەش 

0.56 300.00

0.00 310.00  62,000.00 200 مانگی حەوت
چارەکی 
1.13سێیەم 290.00 225.00 58,000.00 200 مانگی هەشت

مانگی نۆ     

0.56 320.00

1.13 325.00 225.00 65,000.00 200 مانگی دە
چارەکی 
0.00چوارەم  315.00  63,000.00 200 مانگی یانزە

مانگی دوانزە     

1.25

1.25

240.00

275.00

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2020 پرۆژەی سایە ستی

1.25 275.00 250.00 55,000.00 200 مانگی دوو

مانگی  سێ     

1.25 238.75

1.25 240.00 250.00 48,000.00 200 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنج     دووەم

1.25 237.50 250.00 47,500.00 200 مانگی شەش 

1.25  

1.25  250.00  200 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشت     سێیەم

مانگی نۆ     

1.25 240.00

مانگی دە     
چارەکی 
1.25چوارەم  230.00 250.00 46,000.00 200 مانگی یانزە

1.25 250.00 250.00 50,000.00 200 مانگی دوانزە

 1.03  250.00

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم 2021 1.03پرۆژەی سایە ستی 250.00 206.90 50,000.00 200 مانگی دوو

مانگی سێ     

سەرچاوە: نووسینگەی گارا/24ی ئایار 2021، کۆمپانیای عەقاراتی نویڵ/16-14 نیسان 2021 2021 و  نووسینگەی گارا/24ی ئایار 2021

پرۆژەی سایە ستی لە 
رۆژی )30/5/2010( 
مۆڵەتی لە دەستەی 

وەبەرهێنان وەرگرتووە، 
پرۆژەكە بە سەرمایەی 

8 ملیۆن و 61 هەزار 
دۆالر لەسەر رووبەری 38 

دۆنم و 50 هەزار مەتر 
جێبەجێكراوە و لە 214 

یەكەی نیشتەجێبوون 
)خانوو( پێكهاتووە. نرخی 

خانووبەرە لە پرۆژەی 
سایە ستی بەرزی و نزمی 

بەخۆوە بینیوە، نرخی 
یەک مەتر دووجا لەم 

پرۆژەیە لە ساڵی 2019 
بە 293.75 دۆالر و لە 

ساڵی 2020 بە 240 دۆالر 
و لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵ بە 250 دۆالر 
مامەڵەی پێوەکراوە، 

لەڕووی کرێ، لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵ و 
ساڵی رابردوودا بە 

بەراورد بە ساڵی 2019 
بەرزبووەتەوە. 
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خشتەی ژمارە 275  نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتنی زەوی  لە گەڕەکی کانی بەردینە   

زەوی لەسەر ئاستی سەنتەری سلێمانی )کڕین و فرۆشتن(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا )کڕین و 

فرۆشتن( زەوی
رووبەر بە مەتر 

دووجا مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان
تێکڕای نرخ لە یەک 

ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان  کڕین و فرۆشتن خانوو کڕین و فرۆشتن

66.67

66.67

مانگی یەک   

چارەکی یەکەم

2019 گەڕەکی  کانی بەردینە

مانگی دوو   

66.67 10,000.00 150 مانگی  سێ

66.67

مانگی چوار   

مانگی پێنج   چارەکی دووەم

66.67 10,000.00 150 مانگی شەش 

100.00

مانگی حەوت   

مانگی هەشت   چارەکی سێیەم

100.00 15,000.00 150 مانگی نۆ

66.67

مانگی دە   

مانگی یانزە   چارەکی چوارەم 

66.67 10,000.00 150 مانگی دوانزە

66.67

66.67

66.67 10,000.00 150 مانگی یەک

چارەکی یەکەم

2020 گەڕەکی کانی بەردینە   

مانگی دوو   

مانگی  سێ   

66.67

مانگی چوار   

66.67چارەکی دووەم 10,000.00 150 مانگی پێنج

مانگی شەش    

66.67

مانگی حەوت   

66.67چارەکی سێیەم 10,000.00 150 مانگی هەشت

66.67 10,000.00 150 مانگی نۆ

80.00

مانگی دە   

80.00چارەکی چوارەم  12,000.00 150 مانگی یانزە

مانگی دوانزە   

 100.00

مانگی یەک   

چارەکی یەکەم 2021 100.00گەڕەکی کانی بەردینە 15,000.00 150 مانگی دوو

مانگی  سێ   

 سەرچاوە: نووسینگەی فەرهەنگ/ نیسان 2021

بەپێی ئەو 
بەدواداچوونەی بۆ نرخی 

زەویی نیشتەجێبوون 
لەنێو گەڕەکەکانی 

کانی بەردینە، ئیبراهیم 
ئەحمەد و هەواری شار 

لە سنووری پارێزگای 
سلێمانی کراوە، نرخی 

یەک مەتر دووجا زەوی 
لە ساڵی 2019دا بە 

398.75 دۆالر و ساڵی 
2020 بە 382.5 دۆالر 
و لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵیشدا بە 405 

دۆالر بووە. نرخی زەوی 
لە گەڕەکی کانی بەردینە 
لە ماوەی ساڵانی 2019 

و 2020 جێگیر بووە، 
بەڵام لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا بەرزبووەتەوە، 

نرخی یەک مەتر دووجا 
لە ساڵی 2019 و 2020 

بە 66.67 دۆالر بووە 
و لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا بە 100 دۆالر 
مامەڵەی پێوەکراوە. 

بازاڕی زەویی نیشتەجێبوون لە سەنتەری پارێزگای سلێمانی
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خشتەی ژمارە 276  نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتنی زەوی  لە گەڕەکی ئیبراهیم ئەحمەد لە زۆنی ئەی )دەرەوەی بازنەی 60 مەتری(   

زەوی لەسەر ئاستی سەنتەری سلێمانی ) کڕین و فرۆشتن(
تێکڕا نرخ بۆ یەک مەتر دووجا )کڕین و 

فرۆشتن( زەوی
رووبەر بە مەتر 

دووجا مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان
تێکڕای نرخ لە یەک 

ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان  کڕین و فرۆشتن کڕین و فرۆشتن

545.00

520.00

500.00 50,000.00 100 مانگی یەک

چارەکی یەکەم

2019 گەڕەکی ئیبراهیم ئەحمەد

540.00 54,000.00 100 مانگی دوو

مانگی  سێ   

525.00

مانگی چوار   

550.00چارەکی دووەم 55,000.00 100 مانگی پێنج

500.00 50,000.00 100 مانگی شەش 

565.00

مانگی حەوت   

550.00چارەکی سێیەم 55,000.00 100 مانگی هەشت

580.00 58,000.00 100 مانگی نۆ

575.00

مانگی دە   

600.00چارەکی چوارەم  60,000.00 100 مانگی یانزە

550.00 55,000.00 100 مانگی دوانزە

587.50

550.00

550.00 55,000.00 100 مانگی یەک

چارەکی یەکەم

2020 گەڕەکی ئیبراهیم ئەحمەد

مانگی دوو   

مانگی  سێ   

600.00

600.00 60,000.00 100 مانگی چوار

مانگی پێنج   چارەکی دووەم

مانگی شەش    

575.00

575.00 57,500.00 100 مانگی حەوت

مانگی هەشت   چارەکی سێیەم

مانگی نۆ   

600.00

مانگی دە   

600.00چارەکی چوارەم  60,000.00 100 مانگی یانزە

مانگی دوانزە   

 600.00

مانگی یەک   

چارەکی یەکەم 2021 600.00گەڕەکی ئیبراهیم ئەحمەد 60,000.00 100 مانگی دوو

مانگی سێ   

سەرچاوە: نووسینگەی فەرهەنگ/ نیسان 2021

 لە گەڕەکی ئیبراهیم 
ئەحمەد نرخی زەوی روو 

لە بەرزبوونەوە بووە، 
نرخی یەک مەتر دووجا 

لە چارەکی یەکەمی 
2019 دا بە 520 دۆالر 

بوو، لە چارەکی یەکەمی 
2020 دا بە 550 دۆالر 
و لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا بە 600 
دۆالر کڕین و فرۆشتنی 

پێوەکراوە. 
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خشتەی ژمارە 277  نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتنی زەوی  لە گەڕەکی هەواری شار  لە زۆنی دی )دەرەوەی بازنەی 60 مەتری(   

زەوی لەسەر ئاستی سەنتەری سلێمانی )کڕین و فرۆشتن(
تێکڕا نرخ بۆ یەک مەتر دووجا                    

)کڕین و فرۆشتن( زەوی
رووبەر بە مەتر 

دووجا مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان
تێکڕای نرخ لە یەک 

ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان  کڕین و فرۆشتن کڕین و فرۆشتن

398.75

402.50

مانگی یەک   

چارەکی یەکەم

2019 گەڕەکی هەواری شار

390.00 78,000.00 200 مانگی دوو

415.00 83,000.00 200 مانگی  سێ

380.00

مانگی چوار   

380.00چارەکی دووەم 76,000.00 200 مانگی پێنج

مانگی شەش    

395.00

390.00 78,000.00 200 مانگی حەوت

400.00چارەکی سێیەم 80,000.00 200 مانگی هەشت

مانگی نۆ   

417.50

410.00 82,000.00 200 مانگی دە

مانگی یانزە   چارەکی چوارەم 

425.00 85,000.00 200 مانگی دوانزە

382.50

405.00

405.00 81,000.00 200 مانگی یەک

چارەکی یەکەم

2020 گەڕەکی هەواری شار

مانگی دوو   

مانگی  سێ   

375.00

380.00 76,000.00 200 مانگی چوار

مانگی پێنج   چارەکی دووەم

370.00 74,000.00 200 مانگی شەش 

375.00

مانگی حەوت   

375.00چارەکی سێیەم 75,000.00 200 مانگی هەشت

مانگی نۆ   

390.00

مانگی دە   

390.00چارەکی چوارەم  78,000.00 200 مانگی یانزە

مانگی دوانزە   

 405.00

405.00 81,000.00 200 مانگی یەک

چارەکی یەکەم 2021 مانگی دوو   گەڕەکی هەواری شار

مانگی سێ   

سەرچاوە: نووسینگەی فەرهەنگ/ نیسان 2021

 نرخی زەوی لە گەڕەکی 
هەواری شار لە ماوەی 

دوو ساڵی رابردوو 
و چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا جێگیر بووە. 
نرخی یەک مەتر دووجا لە 

چارەکی یەکەمی 2019 
بە 402 دۆالر بوو، لە 

چارەکی یەکەمی 2020 و 
ئەمساڵدا بە 405 دۆالر 

مامەڵەی پێوەکراوە. 
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بازاڕی خانووبەرە 

پارێزگای دهۆک
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3.3 بازاڕی خانووبەرە لە ناوەندی پارێزگای دهۆک
ــە  ــەرە ل ــی خانووب ــە کەرت ــان ل ــەرمایەی وەبەرهێن ــۆی س ــان، ک ــتیی وەبەرهێن ــتەی گش ــی دەس ــی داتاکان ــۆک، بەپێ ــزگای ده ــتی پارێ ــەر ئاس لەس
ســەرەتای 2006وە تاوەکــو مانگــی نیســانی 2021 گەیشــتووەتە دوو ملیــار و 607 ملیــۆن و 909 هــەزار دۆالر. ژمــارەی پرۆژەکانــی نیشــتەجێبوون 
ــزگای دهــۆک. ژمــارەی  ــدی پارێ ــە ســنووری ناوەن ــان کەوتوونەت ــە، کــە 30 پرۆژەی ــزگای دهــۆک 38 پرۆژەی ــەواوی ســنووری پارێ ــە ت ــەرە ل و خانووب
یەکەکانــی نیشــتەجێبوون )خانــوو، شــوقە و ڤێــال( لــە هەمــوو پرۆژەکانــدا 31 هــەزار و 153 یەکــەی نیشــتەجێبوونن. دابەشــبوونی جــۆری یەکەکانــی 
نیشــتەجێبوون لــە ســنووری پارێــزگای دهــۆک بــەم شــێوەیە بــووە، 3057 یەکــەی خانــوو بــووە، 26 هــەزار و 776 شــوقە و 1320 یەکــەی ڤیــال بــووە 

كــە رووبەرەكانیــان لــە 100 مەتــرەوە بــۆ 1000 مەتــر جیــاوازە. 

بــۆ زانینــی گۆڕانکارییەکانــی نــرخ و بــازاڕی کەرتــی خانووبــەرە لــە ناوەنــدی پارێــزگای دهــۆک، شــارەکە دابەشــی چــوار زۆن کــراوە و داتــای کڕیــن و 
فرۆشــتن و بەکرێدانــی 32 شــوێن و گەڕەکــی دهــۆک لەگــەڵ 36 پــرۆژەی نیشــتەجێبوون وەرگیــراوە وەک لــە خشــتەی ژمــارە 300 دا )لــە راپۆرتــی 

گشــتیدا هاتــووە( خراوەتــەوە روو.

لەســەر ئاســتی ناوەنــدی پارێــزگای دهــۆک، لــە ســاڵی 2019دا نرخــی یــەک مەتــر دووجــا خانــوو 465.12 دۆالر بــووە، ســاڵی 2020 بــووە بــە 467.29 
دۆالر، واتــە گۆڕانکارییەکــی ئەوتــۆی نەكــردووە، بــەڵام نرخــی خانــوو لــە چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵدا بەڕێژەیەکــی بەرچــاو بەرزبووەتــەوە و بەڕێــژەی 

%14.4 زیادیکــردووە و گەیشــتووەتە 532.14 دۆالر بــۆ هــەر مەتــر دووجایــەک. 

لەســەر ئاســتی پارێــزگای دهــۆک، لــە ســاڵی 2019 دا نرخــی یــەک مەتــر دووجــا شــوقە بــە 488.16 دۆالر بــووە. لــە ســاڵی 2020 بەرزبووەتــەوە بــۆ 
500 دۆالر بــۆ هــەر مەتــر دووجایــەک، بــەڵام لــە چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵدا بەڕێــژەی %4 دابەزیــوە و نرخــی یــەک مەتــر دووجــا شــوقە بــە 480 

دۆالر مامەڵــەی پێوەکــراوە. 

بــازاڕی زەویــی نیشــتەجێبوون یەکێکــی دیکەیــە لــە چاالکتریــن بازاڕەکانــی کەرتــی خانووبــەرە لــە پارێــزگای دهــۆک. ســاڵی 2019 نرخــی یــەک مەتــر 
دووجــا زەویــی نیشــتەجێبوون بــە 361.40 دۆالر و ســاڵی 2020 بــە 400 دۆالر مامەڵــەی پێوەکــراوە، لــە چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵدا نرخــی یــەک 
مەتــر دووجــا زەوی دابەزیــوە بــۆ 369.54 دۆالر، ئەگــەر بــەراوردی بکەیــن بــە ســاڵی 2020 ، ئــەوا بەڕێــژەی %7.6 بەهاکــەی لەدەســتداوە و دابەزیوە. 
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خشتەی ژمارە 278 دابەشبوونی گەڕەک و پرۆژەکانی نیشتەجێبوون بەسەر زۆنەکاندا لە ناوەندی پارێزگای دهۆک

ناوی گەڕەک  و پرۆژەکانی سەنتەری پارێزگای دهۆک 

رێگای سێمێل - تەناهی  رێگای دۆمیز - فایدە رۆژئاوای دهۆک  رۆژهەڵاتی دهۆک 

گەڕەکی سێمێل گەڕەکی دۆمیز گەڕەکی گرێ باسێ گەڕەکی قسارا

گەڕەکی مسێریک گەڕەکی باز الن گەڕەکی ماسیکا گەڕەکی گەڤەرکێ

گەڕەکی تەناهی گەڕەکی فایدە گەڕەکی ماڵتا گەڕەکی شندۆخا

گەڕەکی کێڤال گەڕەکی گەلی     گەڕەکی رەزا

گەڕەکی حەوشکێ گەڕەکی شاخکێ  گەڕەکی سێ گرکا

گەڕەکی زرکا   گەڕەکی رووناهی

گەڕەکی نزارکێ   

گەڕەکی ئیتیتێ   

گەڕەکی دیاری   

گەڕەکی بەرۆشکێ   

گەڕەکی گەلی     

گەڕەکی میدیا   

گەڕەکی شێلێ   

گەڕەکی نوهەدرا   

   KRO  گەڕەکی کرۆ

گەڕەکی میدیا   

گەڕەکی شێلێ - خەبات   

گەڕەکی مازی   

    

    

پرۆژەی ناورو / کێڤڵا پرۆژەی وار ستی A پرۆژەی ئیتیت / دهۆک ستی پرۆژەی ماسیکا /دابین 2

پرۆژەی رامیالند / تەناهی پرۆژەی گوندی فەرەنسی 2/کێڤڵاا پرۆژەی ماسیكا / پاشا ستی پرۆژەی گوندی فەڕەنسی 1

پرۆژەی ئەڤرۆ ستی /تەناهی پرۆژەی الالڤ گوڵدن پارک/ دومیز پرۆژەی نزاركێ / نیوالند1 / 2  M.R.F پرۆژەی گرێ سۆر
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پرۆژەی ئاریا ستی / کێڤڵا پرۆژەی گراند لیڤڵ /گەڕەکی عەسکەری پرۆژەی نزاركێ / بارز پرۆژەی K.R.O كایار ستی

پرۆژەی نزاركێ / لیالڤ ستی   پرۆژەی ماڵتا / بیڵ ستی

پرۆژەی نزاركێ / الوان ستی   پرۆژەی زەریالند / زەریالند

پرۆژەی ماسیكا / ساب سەنتەر   

پرۆژەی ماسیكا / دابین 2   

پرۆژەی  ماسیكا / ئارام ستی   

پرۆژەی K.R.O دابین تاوەر    

پرۆژەی K.R.O/ كاتو    

پرۆژەی K.R.O/ دابین 1   

پرۆژەی  برایم ڤیو /شندۆخا   

پرۆژەی شاهان تاوەر / شندۆخا   

پرۆژەی ئێم پی تاوەر MP / شندۆخا   

پرۆژەی سکنچار تاوەر /شندۆخا   

مێرسین تاوەر/ ماسیکا   

پرۆژەی مان توین تاوەر/ ماسیک   

پرۆژەی سەرهەڵدان تاوەر/ بەرۆشکێ   

پرۆژەی دهۆک تاوەر/ شێلێ    

پرۆژەی رۆژ ستی   

پرۆژەی گوڵدن ئەپارتمینت/ ماڵتا   
سەرچاوە: ویب سایتی فەرمی پارێزگای دهۆک
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3.3.1  بازاڕی خانووبەرە لە زۆنی ئەی ) رۆژهەڵاتی دهۆک(
لــەم زۆنــەدا بــازاڕی خانووبــەرە بــۆ 18 ناوچــە و گــەڕەک لەگــەڵ 22 پــرۆژە کۆکراوەتــەوە. لــەم زۆنــەدا و لــە ســاڵی 2019دا نرخــی یــەک مەتــر دووجــا 
ــە ســاڵی 2020 دا  ــووە. ل ــە 1.50 دۆالر ب ــرێ ب ــۆ ک ــوو ب ــا خان ــر دووج ــەک مەت ــی ی ــراوە. هەروەهــا نرخ ــەی پێوەک ــە 496.67 دۆالر مامەڵ ــوو ب خان
گۆڕانکارییەکــی ئەوتــۆ بەســەر نرخــی یــەک مەتــر دووجــا خانــوودا نەهاتــووە، بەشــێوەیەک نرخــی یــەک مەتــر دووجــا خانــوو بــە 494.35 دۆالر بــووە، 
نرخــی کرێــش بەهەمــان شــێوەی ســاڵی 2019 بــووە. لــە چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵدا نرخــی یــەک مەتــر دووجــا بەڕێــژەی %11.6 لەچــاو دوو ســاڵی 
رابــردوو زیادیکــردووە. لــە چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵدا نرخــی یــەک مەتــر دووجــا خانــوو بووەتــە 551.82 دۆالر و نرخــی یــەک مەتــر دووجــا خانــوو 

بــۆ کــرێ بــۆ 1.25 دۆالر دابەزیــوە. 

لــە زۆنــی ئــەی کــە دەکاتــە رۆژهەڵاتــی دهــۆک، لــە ســاڵی 2019دا نرخــی یــەک مەتــر دووجــا شــوقە بــە 592.59 دۆالر و نرخــی یــەک مەتــر دووجــا 
شــوقە بــۆ کــرێ بــە 2.50 دۆالر بــووە، لــە ســاڵی 2020 دا نرخــی کڕیــن و فرۆشــتنی شــوقە و بەکرێــدان وەک خــۆی ماوەتــەوە و نرخــی یــەک مەتــر 
دووجــا شــوقە بــە 598.88 دۆالر مامەڵــەی پێوەکــراوە. بەپێچەوانــەی نرخــی خانــوو لــەم زۆنــەدا، ئەگــەر چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵ بــە دوو ســاڵی 
رابــردوو بــەراورد بکەیــن، ئــەوا نرخــی یــەک مەتــر دووجــا شــوقە بەڕێــژەی %4.4 دابەزیــوە و لــە چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵدا بــە 572.28 دۆالر بــووە. 

هەروەهــا نرخــی یــەک مەتــر دووجــا شــوقە بــۆ کرێــش دابەزیــوە و بووەتــە 2.25 دۆالر. 

یەکێــک لــە بــازاڕە چاالکەکانــی خانووبــەرە لــە دهــۆک بــازاڕی کڕیــن و فرۆشــتنی زەوییــە، بەشــێوەیەک لــەم زۆنــەدا بــۆ ســاڵی 2019 نرخــی یــەک مەتــر 
دووجــا زەوی بــە 416.67 دۆالر بــووە، لــە ســاڵی 2020دا نرخــی یــەک مەتــر دووجــا بەرزبووەتــەوە بــۆ 435.53 دۆالر، بــەڵام لــە چارەکــی یەکەمــی 

ئەمســاڵدا دابەزیــوە بــۆ 400 دۆالر بــۆ هــەر مەتــر دووجایــەک. 

ئــەوەی جێگــەی ســەرنجە لــەم زۆنــەدا، نرخــی خانــوو و نرخــی زەوی جیاوازییەکــی گەورەیــان نییــە. بــۆ نموونــە نرخــی یــەک مەتــر دووجــا زەوی و خانــوو 
لــە چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵدا 172 دۆالر بــووە. واتــە خانوویەکــی 100 مەتــری بــە 57 هــەزار دۆالر و زەوییەکــی 100 مەتــری بــە 40 هــەزار دۆالر 

ــەی پێوەکراوە.  مامەڵ
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خشتەی ژمارە 279 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە  گەڕەکی قسارا  لە زۆنی ئەی )رۆژهەڵاتی دهۆک(

زۆنی ئەی )رۆژهەڵاتی دهۆک، گەڕەکی قسارا(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن(
نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 

مەتر دووجا 
خانوو

مانگەکان چارەکی ساڵ
ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پرۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ 
خانوو

کڕین و فرۆشتن 
خانوو

کرێ
کڕین و 
فرۆشتن

1.25

1.25

353.75

342.50

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی قسارا

340.00 68,000.00 200 مانگی دوو

1.25 345.00 250.00 69,000.00 200 مانگی  سێ

1.25 365.00

مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

1.25 365.00 250.00 73,000.00 200 مانگی شەش

1.25 175.00

350.00 70,000.00 200 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

1.25 0.00 250.00 200 مانگی نۆ

1.25 371.00

372.00 93,000.00 250 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزەچوارەم

1.25 370.00 250.00 74,000.00 200 مانگی دوانزە

1.13

1.25

355.00

355.00

360.00 72,000.00 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی قسارا

مانگی دوو

1.25 350.00 250.00 70,000.00 200 مانگی  سێ

1.00

مانگی چوار
چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج

1.00 0.00 250.00 250 مانگی شەش

1.25 342.50

345.00 69,000.00 200 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

1.25 340.00 250.00 68,000.00 200 مانگی نۆ

1.00 405.00

مانگی دە
چارەکی 
چوارەم

405.00 81,000.00 200 مانگی یانزە

1.00 250.00 250 مانگی دوانزە

1.00 360.00

1.10 220.00 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2021 0.80گەڕەکی قسارا 360.00 200.00 90,000.00 250 مانگی دوو

1.00 360.00 200.00 72,000.00 200 مانگی  سێ

سەرچاوە: کۆمپانیای دوورهام/ ئایار 2021 و نووسینگەی هەوار/ ئایار 2021 

 نرخی خانووبەرە لە 
گەڕەکی قسارا لە 
چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵ و دوو ساڵی 
رابردوودا بەرزبووەتەوە 

و نرخی یەک مەتر 
دووجا خانوو لە ساڵی 

2019 بە  353.75 
دۆالر بووە، لە ساڵی 
2020 بە 355 دۆالر 

و لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا بە 360 دۆالر 

مامەڵەی پێوەکراوە. 
لەڕووی کرێوە نرخی 

یەک مەتر دووجا خانوو 
لەم پرۆژەیەدا لە ساڵی 

2019 بە 1.25 دۆالر 
بووە، لە ساڵی 2020 بە 
1.13 دۆالر و لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا بە 
یەک دۆالر بەکرێدراوە.
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 خشتەی ژمارە 280 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی گەڤەرکێ  لە زۆنی ئەی )رۆژهەڵاتی دهۆک(

زۆنی ئەی ) رۆژهەڵاتی دهۆک، گەڕەکی  گەڤەرکێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن(
نرخی یەک مەتر دووجا خانوو

رووبەر بە مەتر 
دووجا خانوو

مانگەکان چارەکی ساڵ
ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پرۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ خانوو
کڕین و 

فرۆشتن خانوو
کرێ کڕین و فرۆشتن

1.50

1.50

646.25

705.00

710.00 142,000.00 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی  گەڤەرکێ

مانگی دوو

1.50 700.00 300.00 140,000.00 200 مانگی  سێ

1.50 657.50

620.00 155,000.00 250 مانگی چوار
چارەکی 
دووەم

695.00 139,000.00 200 مانگی پێنج

1.50 300.00 200 مانگی شەش

1.50 595.00

مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

1.50 595.00 300.00 119,000.00 200 مانگی نۆ

1.50 635.00

مانگی دە
چارەکی 
580.00چوارەم 145,000.00 250 مانگی یانزە

1.50 690.00 300.00 138,000.00 200 مانگی دوانزە

1.50

1.50

580.25

570.00

570.00 114,000.00 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی  گەڤەرکێ

مانگی دوو

1.50 300.00 200 مانگی  سێ

1.50 588.00

588.00 147,000.00 250 مانگی چوار
چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج

1.50 300.00 200 مانگی شەش

1.50 596.00

592.00 148,000.00 250 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

1.50 600.00 300.00 120,000.00 200 مانگی نۆ

1.20 572.50

مانگی دە
چارەکی 
585.00چوارەم 117,000.00 200 مانگی یانزە

1.20 560.00 300.00 140,000.00 250 مانگی دوانزە

1.30 662.50

1.30 625.00 260.00 125,000.00 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2021 1.30گەڕەکی  گەڤەرکێ 260.00 200 مانگی دوو

1.04 700.00 260.00 175,000.00 250 مانگی  سێ

سەرچاوە: کۆمپانیای دوورهام/ ئایار 2021 و نووسینگەی هەوار/ ئایار 2021 

نرخی خانووبەرە لە 
گەڕەکی گەڤەرکێ 

لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا بەراورد 

بە چارەكی یەكەمی 
2019 بەڕێژەى 6.02% 

دابەزیوە، بەراورد بە 
كۆى گشتیی ساڵی 

2019 نرخ بەرزبووەتەوە 
بەڕێژەى %2.51، نرخی 
یەک مەتر دووجا خانوو 

لە ساڵی 2019 بە 
646.25 دۆالربووە، لە 

ساڵی 2020 بە 580.25 
دۆالر و لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا بە 
662.50 دۆالر مامەڵەی 

پێوەکراوە، لەڕووی کرێوە 
نرخی یەک مەتر دووجا 

خانوو لە ماوەی )-2019
2020( بە 1.50 دۆالر 
و لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵ بە 1.30 دۆالر 
بووە.   
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خشتەی ژمارە 281 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدانی خانوو لە گەڕەکی شندۆخا  لە زۆنی ئەی )رۆژهەڵاتی دهۆک(

زۆنی ئەی ) رۆژهەڵاتی دهۆک، گەڕەکی شندۆخا (
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن(
نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 

مەتر دووجا 
خانوو

مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
کرێ 
خانوو

کڕین و 
فرۆشتن خانوو

کرێ کڕین و فرۆشتن

1.50

1.50

670.00

562.50

مانگی یەک

چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی شندۆخا

562.50 112,500.00 200 مانگی دوو

1.50 300.00 200 مانگی  سێ

1.50 590.00

مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

1.50 590.00 300.00 118,000.00 200 مانگی شەش

1.50 750.00

مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

1.50 750.00 300.00 150,000.00 200 مانگی نۆ

1.50 775.00

مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزەچوارەم

1.50 775.00 300.00 155,000.00 200 مانگی دوانزە

1.53

1.55

518.87

477.50

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی شندۆخا

1.50 475.00 300.00 95,000.00 200 مانگی دوو

1.60 480.00 320.00 96,000.00 200 مانگی  سێ

1.51 518.87

مانگی چوار

چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج

1.60 320.00 200 مانگی شەش

1.50 518.87

1.42 518.87 300.00 110,000.00 212 مانگی حەوت

چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت

1.50 300.00 200 مانگی نۆ

1.68 575.00

مانگی دە
چارەکی 
2.00چوارەم 600.00 300.00 90,000.00 150 مانگی یانزە

1.36 550.00 300.00 121,000.00 220 مانگی دوانزە

1.25 551.82

1.50 300.00 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2021 1.14گەڕەکی شندۆخا 563.64 250.00 124,000.00 220 مانگی دوو

1.25 540.00 250.00 108,000.00 200 مانگی  سێ

سەرچاوە: کۆمپانیای دوورهام/ ئایار 2021 و نووسینگەی هەوار/ ئایار 2021 

نرخی خانووبەرە لە 
گەڕەکی شندۆخا 

لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵ بەراورد بە 

چارەكی یەكەمی 2020 
بەڕێژەى 15.56% 

بەرزبووەتەوە، نرخی 
یەک مەتر دووجا خانوو 

لە ساڵی 2020 بە 
562.50 دۆالر بووە، لە 

ساڵی  2020 بە 518.87 
دۆالر و لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا بە 
551.82 دۆالر مامەڵەی 
پێوەکراوە، لەڕووی کرێ 

نرخی یەک مەتر دووجا 
خانوو لەم گەڕەکەدا لە 

ساڵی 2019 بە 1.50 
دۆالر بووە، لە ساڵی 
2020 بە 1.53 دۆالر 

و لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا دابەزیوە بۆ  

1.25 دۆالر.    
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خشتەی ژمارە 282 نیشاندەری نرخی  کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی رەزا  لە زۆنی ئەی )رۆژهەڵاتی دهۆک(

زۆنی ئەی )رۆژهەڵاتی دهۆک ، گەڕەکی رەزا (
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن(
نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 

مەتر دووجا 
خانوو

مانگەکان چارەکی ساڵ
ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پرۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ خانوو
کڕین و 

فرۆشتن خانوو
کرێ کڕین و فرۆشتن

1.22

1.19

482.50

476.19

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی رەزا

مانگی دوو

1.19 476.19 250.00 100,000.00 210 مانگی  سێ

1.25 485.00

مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

1.25 485.00 250.00 97,000.00 200 مانگی شەش

1.25 575.00

1.25 600.00 250.00 120,000.00 200 مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت

1.25 550.00 250.00 110,000.00 200 مانگی نۆ

1.13 480.00

1.00 420.00 250.00 105,000.00 250 مانگی دە
چارەکی 
چوارەم

مانگی یانزە

1.25 540.00 250.00 108,000.00 200 مانگی دوانزە

1.25

1.25

488.69

582.50

540.00 108,000.00 200 مانگی یەک

چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی رەزا

625.00 125,000.00 200 مانگی دوو

1.25 250.00 200 مانگی  سێ

1.25

مانگی چوار

چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج

1.25 250.00 200 مانگی شەش

1.25 475.00

475.00 95,000.00 200 مانگی حەوت

چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت

1.25 250.00 200 مانگی نۆ

1.22 488.69

1.19 452.38 250.00 95,000.00 210 مانگی دە
چارەکی 
چوارەم

مانگی یانزە

1.25 525.00 250.00 105,000.00 200 مانگی دوانزە

1.10 575.00

1.10 575.00 220.00 115,000.00 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2021 1.10گەڕەکی رەزا 650.00 220.00 130,000.00 200 مانگی دوو

1.10 550.00 220.00 110,000.00 200 مانگی  سێ

سەرچاوە: کۆمپانیای دوورهام/ ئایار 2021 و نووسینگەی هەوار/ ئایار 2021 

 نرخی خانووبەرە لە 
گەڕەکی رەزا لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵ 
بەراورد بە دوو ساڵی 

رابردوو بەرزبووەتەوە، 
نرخی یەک مەتر دووجا 
خانوو لە ساڵی 2019 

بە 482.50 دۆالر بووە، 
لەساڵی 2020 بە 488.69 

دۆالر و لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا بە 

575.00 دۆالر مامەڵەی 
پێوەکراوە، لەڕووی کرێ، 

نرخی یەک مەتر دووجا 
خانوو لەم گەڕەکەدا لە 

ساڵی 2019 بە 1.22 
دۆالر بوو، لە ساڵی 

2020 بە 1.25 دۆالر 
و لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا دابەزیوە بۆ 

1.10 دۆالر.      
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خشتەی ژمارە 283 نیشاندەری نرخی  کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی سێ گرکا  لە زۆنی ئەی )رۆژهەڵاتی دهۆک(

زۆنی ئەی ) رۆژهەڵاتی دهۆک ، گەڕەکی سی گرکا (
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن(
نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 

مەتر دووجا 
خانوو

مانگەکان چارەکی ساڵ
ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پرۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ خانوو
کڕین و 

فرۆشتن خانوو
کرێ

کڕین و 
فرۆشتن

1.46

1.75

566.67

620.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 سێ گرکا

مانگی دوو

1.75 620.00 350.00 124,000.00 200 مانگی  سێ

1.17 583.33

مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

1.17 583.33 350.00 175,000.00 300 مانگی شەش

1.75 550.00

مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

1.75 550.00 350.00 110,000.00 200 مانگی نۆ

0.88 525.00

مانگی دە
چارەکی 
چوارەم

0.00 525.00 105,000.00 200 مانگی یانزە

1.75 350.00 200 مانگی دوانزە

1.75

1.75

515.00

455.00

455.00 91,000.00 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 سێ گرکا

مانگی دوو

1.75 350.00 200 مانگی  سێ

1.75

مانگی چوار
چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج

1.75 350.00 200 مانگی شەش

1.75 600.00

600.00 120,000.00 200 مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت

1.75 350.00 200 مانگی نۆ

1.75 515.00

450.00 90,000.00 200 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزەچوارەم

1.75 580.00 350.00 116,000.00 200 مانگی دوانزە

1.50 575.00

1.50 530.00 300.00 106,000.00 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2021 2.00سێ گرکا 590.00 300.00 88,500.00 150 مانگی دوو

1.50 575.00 300.00 115,000.00 200 مانگی  سێ

سەرچاوە: کۆمپانیای دوورهام/ ئایار 2021 و نووسینگەی هەوار/ ئایار 2021 

نرخی خانووبەرە لە 
گەڕەکی سێ گرکا 

لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵ بەراورد بە 
دوو ساڵی رابردوو 

بەرزبووەتەوە، نرخی 
یەک مەتر دووجا 

خانوو لە ساڵی 2019 
بە 566.67 دۆالر 

بووە، لە ساڵی 2020 
بە  515 دۆالر و لە 

چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا بە 575 دۆالر 

مامەڵەی پێوەکراوە، 
لەڕووی کرێ، نرخی 

یەک مەتر دووجا 
خانوو لەم گەڕەکەدا 

لە ساڵی 2019 بە 
1.46 دۆالر، لە ساڵی 
2020 بە 1.75 دۆالر 

و لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا دابەزیوە بۆ  

1.50 دۆالر. 
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خشتەی ژمارە 284 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی رووناهی لە زۆنی ئەی )رۆژهەڵاتی دهۆک(

زۆنی ئەی )رۆژهەڵاتی دهۆک، گەڕەکی رووناهي(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن(
نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 

مەتر دووجا 
خانوو

مانگەکان چارەکی ساڵ
ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پرۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ خانوو
کڕین و فرۆشتن 

خانوو
کرێ کڕین و فرۆشتن

1.00

1.00

478.27

450.00

1.25 250.00 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی رووناهي

1.25 450.00 250.00 90,000.00 200 مانگی دوو

مانگی  سێ

456.55

250.00 مانگی چوار
چارەکی 
دووەم

438.10 92,000.00 210 مانگی پێنج

475.00 95,000.00 200 مانگی شەش

1.00 510.00

1.25 250.00 200 مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت

0.00 510.00 102,000.00 200 مانگی نۆ

1.00 500.00

1.25 250.00 200 مانگی دە
چارەکی 
چوارەم

500.00 100,000.00 200 مانگی یانزە

مانگی دوانزە

1.20

1.22

505.00

465.00

1.19 250.00 210 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی رووناهي

465.00 93,000.00 200 مانگی دوو

1.25 250.00 200 مانگی  سێ

431.03

مانگی چوار
چارەکی 
دووەم

431.03 125,000.00 290 مانگی پێنج

240.00 مانگی شەش

1.20 622.50

650.00 130,000.00 200 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

1.20 595.00 240.00 119,000.00 200 مانگی نۆ

1.20 545.00

مانگی دە
چارەکی 
490.00چوارەم 98,000.00 200 مانگی یانزە

1.20 600.00 240.00 120,000.00 200 مانگی دوانزە

1.10 550.00

1.10 560.00 220.00 112,000.00 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2021 1.10گەڕەکی رووناهي 475.00 220.00 95,000.00 200 مانگی دوو

1.10 550.00 220.00 110,000.00 200 مانگی  سێ

سەرچاوە: کۆمپانیای دوورهام/ ئایار 2021 و نووسینگەی هەوار/ ئایار 2021 

نرخی خانووبەرە لە 
گەڕەکی رووناهی 

لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵ بەراورد بە 

چارەكی یەكەمی 2019 
بە رێژەی 22.22% 

بەرزبووەتەوە، نرخی یەک 
مەتر دووجا خانوو لە 

ساڵی 2019 بە 478.27 
دۆالر بووە، لە ساڵی 
2020 بە 505 دۆالر 

و لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا بە 550 دۆالر 

مامەڵەی پێوەکراوە، 
لە رووی کرێ، نرخی 

یەک مەتر دووجا خانوو 
لەم گەڕەکەدا لە ساڵی 

2019 بە یەک دۆالر 
بووە، لە ساڵی 2020 بە 
1.20 دۆالر و لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا 
دابەزیوە بۆ 1.10 دۆالر.     



354

خشتەی ژمارە 285 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە  گەڕەکی نزارکێ لە زۆنی ئەی )رۆژهەڵاتی دهۆک(

زۆنی ئەی ) رۆژهەڵاتی دهۆک، گەڕەکی نزارکێ (
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن(
نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 

مەتر دووجا 
خانوو

مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
کرێ خانوو

کڕین و 
فرۆشتن خانوو

کرێ
کڕین و 
فرۆشتن

1.00

1.00

582.50

590.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی نزارکێ

مانگی دوو

1.00 590.00 200.00 118,000.00 200 مانگی  سێ

1.00 575.00

مانگی چوار
چارەکی 
دووەم

1.00 575.00 200.00 115,000.00 200 مانگی پێنج

1.00 200.00 200 مانگی شەش

1.00 600.00

مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

1.00 600.00 200.00 120,000.00 200 مانگی نۆ

1.00 292.50

1.00 585.00 200.00 117,000.00 200 مانگی دە

چارەکی 
چوارەم

مانگی یانزە

1.00 0.00 200.00 200 مانگی دوانزە

1.00

1.00

475.00

475.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی نزارکێ

1.00 475.00 200.00 95,000.00 200 مانگی دوو

1.00 200.00 200 مانگی  سێ

1.00

مانگی چوار

چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج

1.00 200.00 200 مانگی شەش

1.33 566.67

مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم

1.33 566.67 200.00 85,000.00 150 مانگی هەشت

1.33 200.00 150 مانگی نۆ

0.88 424.78

مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزەچوارەم

0.88 424.78 200.00 96,000.00 226 مانگی دوانزە

1.00 532.14

1.00 200.00 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2021 0.95گەڕەکی نزارکێ 514.29 200.00 108,000.00 210 مانگی دوو

1.00 550.00 200.00 110,000.00 200 مانگی  سێ

سەرچاوە: کۆمپانیای دوورهام/ ئایار 2021 و نووسینگەی هەوار/ ئایار 2021 

 نرخی خانووبەرە لە 
گەڕەکی نزارکێ لە 

چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵ بەراورد بە 

2019 بە رێژەی 8.64٪ 
دابەزیوە، نرخی یەک 

مەتر دووجا خانوو لە 
ساڵی 2019 بە 582.50 

دۆالر بووە، لە ساڵی 
2020 بە 475.00 

دۆالر و لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا بە 

532.14 دۆالر مامەڵەی 
پێوەکراوە، لە رووی 

کرێ، نرخی یەک مەتر 
دووجا خانوو لە نێوان 

)2020-2019( و چارەكی 
یەكەمی 2021 گۆڕانی 

بەسەردا نەهاتووە و 
هەر یەک دۆالر بووە.
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خشتەی ژمارە 286 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی ئیتیتێ لە زۆنی ئەی )رۆژهەڵاتی دهۆک(

زۆنی ئەی ) رۆژهەڵاتی دهۆک، گەڕەکی ئیتیتێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن(
نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 

مەتر دووجا 
خانوو

مانگەکان چارەکی ساڵ
ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پرۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ خانوو
کڕین و 

فرۆشتن خانوو
کرێ

کڕین و 
فرۆشتن

1.35

1.59

266.47

285.71

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی ئیتیتێ

مانگی دوو

1.59 285.71 200.00 36,000.00 126 مانگی  سێ

1.35 247.22

1.59 277.78 200.00 35,000.00 126 مانگی چوار
چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج

1.11 216.67 200.00 39,000.00 180 مانگی شەش

1.35 333.33

1.11 200.00 180 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

1.59 333.33 200.00 42,000.00 126 مانگی نۆ

1.11 227.78

مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزەچوارەم

1.11 227.78 200.00 41,000.00 180 مانگی دوانزە

0.90

0.80

228.83

مانگی یەک

چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی ئیتیتێ

مانگی دوو

0.80 200.00 250 مانگی  سێ

0.79

مانگی چوار

چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج

0.79 200.00 252 مانگی شەش

1.00 195.00

39,000.00 125 مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم

1.00 195.00 200.00 39,000.00 200 مانگی هەشت

1.00 200.00 200 مانگی نۆ

1.00 262.67

312.00 39,000.00 125 مانگی دە
چارەکی 
252چوارەم مانگی یانزە

1.00 213.33 150.00 32,000.00 150 مانگی دوانزە

0.88 280.00

0.88 267.50 175.00 53,500.00 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2021 1.40گەڕەکی ئیتیتێ 360.00 175.00 45,000.00 125 مانگی دوو

0.88 280.00 175.00 56,000.00 200 مانگی  سێ

سەرچاوە: کۆمپانیای دوورهام/ ئایار 1202 و نووسینگەی هەوار/ ئایار 1202 

نرخی خانووبەرە لە 
گەڕەکی ئیتیتێ لە 

چارەکی یەکەمی ئەمساڵ 
بەراورد بە 2019 بە 

رێژەی %8.64 دابەزیوە، 
نرخی یەک مەتر دووجا 

خانوو لە ساڵی 2019 بە 
582.50 دۆالر بووە، لە 
ساڵی 2020 بە 475.00 

دۆالر و لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا بە 

532.14 دۆالر مامەڵەی 
پێوەکراوە، لەڕووی کرێ، 

نرخی یەک مەتر دووجا 
خانوو لەنێوان 2019 و 

2020 و چارەكی یەكەمی 
2021 گۆڕانی بەسەردا 
نەهاتووە و لەو شوێنە 

تەنیا یەک دۆالر بووە.
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خشتەی ژمارە 287 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی دیاری لە زۆنی ئەی )رۆژهەڵاتی دهۆک(

زۆنی ئەی ) رۆژهەڵاتی دهۆک، گەڕەکی دیاری (
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن(
نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 

مەتر دووجا 
خانوو

مانگەکان چارەکی ساڵ
ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پرۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ خانوو
کڕین و 

فرۆشتن خانوو
کرێ کڕین و فرۆشتن

1.50

1.45

452.56

465.12

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی دیاری

1.40 465.12 300.00 100,000.00 215 مانگی دوو

1.50 300.00 200 مانگی  سێ

1.50 440.00

مانگی چوار
چارەکی 
دووەم

1.50 440.00 300.00 88,000.00 200 مانگی پێنج

1.50 300.00 200 مانگی شەش

1.50 475.00

مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم

1.50 475.00 300.00 95,000.00 200 مانگی هەشت

1.50 300.00 200 مانگی نۆ

1.50 380.00

مانگی دە
چارەکی 
چوارەم

1.50 380.00 300.00 76,000.00 200 مانگی یانزە

1.50 300.00 200 مانگی دوانزە

1.63

1.43

420.83

472.73

1.36 472.73 300.00 104,000.00 220 مانگی یەک

چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی دیاری

مانگی دوو

1.50 300.00 200 مانگی  سێ

1.75 240.00

2.00 480.00 300.00 72,000.00 150 مانگی چوار

چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج

1.50 0.00 300.00 200 مانگی شەش

1.50 375.00

مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

1.50 375.00 300.00 75,000.00 200 مانگی نۆ

2.00 466.67

مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزەچوارەم

2.00 466.67 300.00 70,000.00 150 مانگی دوانزە

1.25 427.27

1.50 300.00 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2021 1.25گەڕەکی دیاری 400.00 250.00 80,000.00 200 مانگی دوو

1.14 454.55 250.00 100,000.00 220 مانگی  سێ

سەرچاوە: کۆمپانیای دوورهام/ ئایار 2021 و نووسینگەی هەوار/ ئایار 2021 

نرخی خانووبەرە لە 
گەڕەكی دیاری لە 
چارەكی یەكەمی 

ئەمساڵ بەراورد بە 
2019 بە رێژەی 5.91% 

دابەزیوە، نرخی یەك 
مەتر دووجا خانوو لە 

ساڵی 2019 بە 452.56 
دۆالر بووە، لە ساڵی 

2020 بە 420.83 
دۆالر و لە چارەكی 

یەكەمی ئەمساڵدا بە 
427.27 دۆالر مامەڵەی 

پێوەكراوە، لەڕووی 
كرێوە نرخی یەك مەتر 
دووجا خانوو لە ساڵی 

2019 دا بە 1.50 
دۆالر بووە، لە ساڵی 

2020 بەرزبووەتەوە بۆ 
1.63دۆالر و لە چارەكی 
یەكەمی 2021 دابەزیوە 

بۆ 1.25 دۆالر.
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خشتەی ژمارە 288 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی بەرۆشکێ لە زۆنی ئەی )رۆژهەڵاتی دهۆک(

زۆنی ئەی )رۆژهەڵاتی دهۆک، گەڕەکی بەرۆشکێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن(
نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 

مەتر دووجا 
خانوو

مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
کرێ 
خانوو

کڕین و 
فرۆشتن خانوو

کرێ
کڕین و 
فرۆشتن

1.67

1.67

394.59

538.10

538.10 56,500.00 105 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی بەرۆشکێ

مانگی دوو

1.67 250.00 150 مانگی  سێ

1.67 356.67

356.67 53,500.00 150 مانگی چوار
چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج

1.67 250.00 150 مانگی شەش

1.67 400.00

مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم

400.00 60,000.00 150 مانگی هەشت

1.67 250.00 150 مانگی نۆ

1.87 389.18

مانگی دە
چارەکی 
405.23چوارەم 62,000.00 153 مانگی یانزە

1.87 373.13 250.00 50,000.00 134 مانگی دوانزە

1.67

1.67

385.15

367.31

350.00 35,000.00 100 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی بەرۆشکێ

384.62 50,000.00 130 مانگی دوو

1.67 250.00 150 مانگی  سێ

1.67 500.00

مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

1.67 500.00 250.00 75,000.00 150 مانگی شەش

1.67 402.99

مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم

402.99 54,000.00 134 مانگی هەشت

1.67 250.00 150 مانگی نۆ

1.67 358.26

289.86 40,000.00 138 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزەچوارەم

1.67 426.67 250.00 64,000.00 150 مانگی دوانزە

1.33 540.00

1.82 554.55 200.00 61,000.00 110 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2021 1.33گەڕەکی  بەرۆشکێ 540.00 200.00 81,000.00 150 مانگی دوو

1.33 400.00 200.00 60,000.00 150 مانگی  سێ

سەرچاوە: کۆمپانیای دوورهام/ ئایار 2021 و نووسینگەی هەوار/ ئایار 2021 

نرخی خانووبەرە لە 
گەڕەکی بەرۆشکێ 
لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵ بەراورد بە ساڵی 
رابردوو بەرزبووەتەوە، 

لە ساڵی 2019 بە 
394.59 دۆالر و لە ساڵی 

2020 بە 385.15 دۆالر 
و  لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا 540 دۆالر 
بووە. لەڕووی کرێ، 

نرخی یەک مەتر دووجا 
خانوو لەم پرۆژەیەدا لە 
ساڵی )2020-2019( بە 
1.67 دۆالر و لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا 1.33 

دۆالر بووە.
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خشتەی ژمارە 289 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدانی خانوو لە گەڕەکی گەلی لە زۆنی ئەی )رۆژهەڵاتی دهۆک(

زۆنی ئەی ) رۆژهەڵاتی دهۆک ، گەڕەکی گەلی(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن(
نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 

مەتر دووجا 
خانوو

مانگەکان چارەکی ساڵ
ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پرۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ خانوو
کڕین و فرۆشتن 

خانوو
کرێ کڕین و فرۆشتن

1.06

1.00

408.94

350.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی گەلی

1.00 350.00 200.00 70,000.00 200 مانگی دوو

200.00 مانگی  سێ

1.45 414.84

1.56 429.69 200.00 55,000.00 128 مانگی چوار
چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج

1.33 400.00 200.00 60,000.00 150 مانگی شەش

0.91 454.55

مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

0.91 454.55 200.00 100,000.00 220 مانگی نۆ

1.11 403.03

مانگی دە
چارەکی 
372.73چوارەم 82,000.00 220 مانگی یانزە

1.11 433.33 200.00 78,000.00 180 مانگی دوانزە

1.19

1.21

424.24

436.36

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی گەلی

1.21 436.36 200.00 72,000.00 165 مانگی دوو

1.21 200.00 165 مانگی  سێ

1.18 352.94

مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

1.18 352.94 200.00 60,000.00 170 مانگی شەش

1.21 412.12

1.21 412.12 200.00 68,000.00 165 مانگی حەوت

چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت

1.21 200.00 165 مانگی نۆ

1.01 437.31

مانگی دە
چارەکی 
1.03چوارەم 384.62 200.00 75,000.00 195 مانگی یانزە

1.00 490.00 200.00 98,000.00 200 مانگی دوانزە

0.75 418.75

0.75 150.00 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2021 0.75گەڕەکی گەلی 425.00 150.00 85,000.00 200 مانگی دوو

0.94 412.50 150.00 66,000.00 160 مانگی  سێ

سەرچاوە: کۆمپانیای دوورهام/ ئایار 2021 و نووسینگەی هەوار/ ئایار 2021 

نرخی خانووبەرە لە 
گەڕەکی گەلی لە 
چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵ بەراورد بە 
ساڵی رابردوو دابەزیوە 

و نرخی یەک مەتر دووجا 
خانوو لە ساڵی 2019 بە 
408.94 دۆالر بووە، لە 
ساڵی 2020 بە 424.24 

دۆالر و لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا بە 

418.75 دۆالر مامەڵەی 
پێوەکراوە. لەڕووی کرێ، 

نرخی یەک مەتر دووجا 
خانوو لەم پرۆژەیەدا لە 

ساڵی 2019 بە 1.06 
دۆالر بووە، لە ساڵی 

2020 بە 1.19 دۆالر و 
لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا بە 0.75 دۆالر 
بەکرێدراوە.
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خشتەی ژمارە 290 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدانی خانوو لە گەڕەکی میدیا لە زۆنی ئەی )رۆژهەڵاتی دهۆک(

زۆنی ئەی ) رۆژهەڵاتی دهۆک، گەڕەکی میدیا (
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن(
نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 

مەتر دووجا 
خانوو

مانگەکان چارەکی ساڵ
ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە یەک پرۆژەکان
ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ خانوو
کڕین و فرۆشتن 

خانوو
کرێ

کڕین و 
فرۆشتن

2.50

2.50

750.00

740.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی میدیا

مانگی دوو

2.50 740.00 500.00 148,000.00 200 مانگی  سێ

2.50 750.00

2.50 775.00 500.00 155,000.00 200 مانگی چوار
چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج

2.50 725.00 500.00 145,000.00 200 مانگی شەش

2.50

مانگی حەوت

چارەکی 
سێیەم

مانگی 
هەشت

2.50 500.00 200 مانگی نۆ

2.50 800.00

200 مانگی دە
چارەکی 
700.00چوارەم 140,000.00 200 مانگی یانزە

2.50 900.00 500.00 180,000.00 200 مانگی دوانزە

2.75

3.17

891.67

891.67

3.33 1,033.33 500 155000 150 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی میدیا

مانگی دوو

3.00 750.00 600 150000 200 مانگی  سێ

2.00

مانگی چوار

چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج

2.00 600 300 مانگی شەش

2.50 1,075.00

2.00 1,000.00 600 300000 300 مانگی حەوت

چارەکی 
سێیەم

مانگی 
هەشت

3.00 1,150.00 600 230000 200 مانگی نۆ

3.00 590.00

مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزەچوارەم

3.00 590.00 600 118000 200 مانگی دوانزە

2.50 790.00

2.50 790.00 500 158000 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2021 2.50گەڕەکی میدیا 900.00 500 180000 200 مانگی دوو

2.50 650.00 500 130000 200 مانگی  سێ

سەرچاوە: کۆمپانیای دوورهام/ ئایار 2021 و نووسینگەی هەوار/ ئایار 2021 

نرخی خانووبەرە لە 
گەڕەکی میدیا لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵ 
بەراورد بە ساڵی رابردوو 

بەرزبووەتەوە و نرخی 
یەک مەتر دووجا خانوو 
لە ساڵی 2019 بە 750 

دۆالر بووە، لە ساڵی 
2020 بە 891.67 دۆالر 

و لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا بە 790 دۆالر 

مامەڵەی پێوەکراوە. 
لەڕووی کرێ، نرخی یەک 

مەتر دووجا خانوو لەم 
پرۆژەیەدا لە ساڵی 2019 

بە 2.50 دۆالر، لە ساڵی 
2020 دا بە 2.75 دۆالر 

و لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا بە 2.50 دۆالر 

بووە.
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خشتەی ژمارە 291 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی شێلێ لە زۆنی ئەی )رۆژهەڵاتی دهۆک(

زۆنی ئەی ) رۆژهەڵاتی دهۆک ، گەڕەکی شێلێ (
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن(
نرخی یەک مەتر دووجا خانوو 

رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

کرێ خانوو
کڕین و 

فرۆشتن 
خانوو

کرێ
کڕین و 
فرۆشتن

1.79

1.50

484.02

447.50

 520.00  78,000.00 150 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019

گەڕەکی شێلێ

مانگی دوو     

1.50 375.00 300.00 75,000.00 200 مانگی  سێ

1.58 489.47

مانگی چوار     
چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج     

1.58 489.47 300.00 93,000.00 190 مانگی شەش 

2.14 478.57

مانگی حەوت     
چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت     

2.14 478.57 300.00 67,000.00 140 مانگی نۆ

2.00 493.33

مانگی دە     
چارەکی 
چوارەم 

مانگی یانزە     

2.00 493.33 300.00 74,000.00 150 مانگی دوانزە

2.00

2.00

469.83

500.00

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی شێلێ - خەبات

 500.00  75,000.00 150 مانگی دوو

2.00  300.00  150 مانگی  سێ

2.00 466.67

مانگی چوار     
چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج     

2.00 466.67 300.00 70,000.00 150 مانگی شەش 

2.00 467.29

مانگی حەوت     
چارەکی 
سێیەم

 467.29  50,000.00 107 مانگی هەشت

2.00  300.00  150 مانگی نۆ

2.00 472.36

2.00 556.67 300.00 83,500.00 150 مانگی دە
چارەکی 
چوارەم 

 388.06  52,000.00 134 مانگی یانزە

2.00  300.00  150 مانگی دوانزە

 1.67  438.26

1.81 289.86 250.00 40,000.00 138 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2021 1.67گەڕەکی شێلێ 586.67 250.00 88,000.00 150 مانگی دوو

1.67  250.00  150 مانگی  سێ

سەرچاوە: کۆمپانیای دوورهام/ ئایار 2021 و نووسینگەی هەوار/ ئایار 2021 

 نرخی خانووبەرە لە 
گەڕەکی شێلێ لە 
چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵ بەراورد 
بە ساڵی رابردوو 

بەرزبووەتەوە و نرخی 
یەک مەتر دووجا خانوو 

لە ساڵی 2019 بە 
484.02 دۆالر بووە، لە 
ساڵی 2020 بە 469.83 

دۆالر و لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا بە 

438.26 دۆالر مامەڵەی 
پێوەکراوە. لەڕووی کرێ، 

نرخی یەک مەتر دووجا 
خانوو لەم پرۆژەیەدا لە 

ساڵی 2019 بە 1.79 
دۆالر، لە ساڵی 2020 

دا بە دوو دۆالر و 
لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا بە 1.67 دۆالر 
بەکرێدراوە.
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خشتەی ژمارە 292 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی KRO لە زۆنی ئەی )رۆژهەڵاتی دهۆک(

)KRO - زۆنی ئەی )رۆژهەڵاتی دهۆک
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن(
نرخی یەک مەتر دووجا خانوو

رووبەر بە مەتر 
دووجا خانوو

مانگەکان چارەکی ساڵ
ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پرۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ خانوو
کڕین و فرۆشتن 

خانوو
کرێ

کڕین و 
فرۆشتن

1.75

1.67

765.21

833.33

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 KRO 

مانگی دوو

1.67 833.33 400.00 200,000.00 240 مانگی  سێ

1.67 825.00

مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

1.67 825.00 400.00 198,000.00 240 مانگی شەش

1.83 705.42

مانگی حەوت
چارەکی 
2.00سێیەم 640.00 400.00 128,000.00 200 مانگی هەشت

1.67 770.83 400.00 185,000.00 240 مانگی نۆ

2.00 625.00

مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزەچوارەم

2.00 625.00 400.00 125,000.00 200 مانگی دوانزە

2.00 

2.00

1,000.00

1,040.00

2.00 930.00 400.00 186,000.00 200 مانگی یەک

چارەکی 
یەکەم

2020   KRO

مانگی دوو

2.00 400.00 200 مانگی  سێ

2.00 1,000.00

مانگی چوار

چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج

2.00 400.00 200 مانگی شەش

2.00 1,000.00

2.00 850.00 400.00 170,000.00 200 مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت

2.00 1,150.00 400.00 230,000.00 200 مانگی نۆ

2.00 850.00

مانگی دە

چارەکی 
چوارەم

1,197.41 370,000.00 309 مانگی یانزە

2.00 400.00 200 مانگی دوانزە

1.75 850.00

1.75 750.00 350.00 150,000.00 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2021  KRO1.75 1,200.00 350.00 240,000.00 200 مانگی دوو

1.75 850.00 350.00 170,000.00 200 مانگی  سێ

سەرچاوە: کۆمپانیای دوورهام/ ئایار 2021 و نووسینگەی هەوار/ ئایار 2021 

 KRO نرخی خانووبەرە لە 
لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵ بەراورد بە ساڵی 
رابردوو دابەزیوە و نرخی 

یەک مەتر دووجا خانوو 
لە ساڵی 2019 دا بە 

765.21 دۆالر، لە ساڵی 
2020 بە 1,000 دۆالر 
و لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا بە 850 دۆالر 
مامەڵەی پێوەکراوە. 

لەڕووی کرێ، نرخی یەک 
مەتر دووجا خانوو لەم 

پرۆژەیەدا لە ساڵی 2019 
بە 1.75 دۆالر بوو، لە 
ساڵی 2020 دا بە دوو 

دۆالر و لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا بە 

1.75 دۆالر بووە.
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خشتەی ژمارە 293 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی نوهەدرا لە زۆنی ئەی )رۆژهەڵاتی دهۆک(

زۆنی ئەی ) رۆژهەڵاتی دهۆک، گەڕەکی نوهەدرا(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن(
نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 

مەتر دووجا 
خانوو

مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
کرێ خانوو

کڕین و 
فرۆشتن خانوو

کرێ
کڕین و 
فرۆشتن

1.44

2.00

708.33

658.33

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی نوهەدرا

2.00 666.67 600.00 200,000.00 300 مانگی دوو

2.00 650.00 600.00 195,000.00 300 مانگی  سێ

1.25 708.33

مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

1.25 708.33 300.00 170,000.00 240 مانگی شەش

1.38 752.08

1.25 729.17 300.00 175,000.00 240 مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت

1.50 775.00 600.00 310,000.00 400 مانگی نۆ

1.50

مانگی دە

چارەکی 
چوارەم

مانگی یانزە

1.50 600.00 400 مانگی دوانزە

1.00

1.00

700.00

670.83

666.67 400,000.00 600 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی نوهەدرا

مانگی دوو

1.00 675.00 600.00 405,000.00 600 مانگی  سێ

1.00

مانگی چوار

چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج

1.00 600.00 600 مانگی شەش

1.50 910.42

833.33 250,000.00 300 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

1.50 987.50 600.00 395,000.00 400 مانگی نۆ

0.00 700.00

مانگی دە

چارەکی 
چوارەم

مانگی یانزە

0.00 700.00 140,000.00 200 مانگی دوانزە

1.13 735.00

0.83 670.00 500.00 402,000.00 600 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2021 1.43گەڕەکی نوهدرا 800.00 500.00 280,000.00 350 مانگی دوو

مانگی  سێ

سەرچاوە: کۆمپانیای دوورهام/ ئایار 2021 و نووسینگەی هەوار/ ئایار 2021 

 نرخی خانووبەرە لە 
گەڕەکی نوهەدرا 

لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵ بەراورد 
بە ساڵی رابردوو 

بەرزبووەتەوە و نرخی 
یەک مەتر دووجا خانوو 

لە ساڵی 2019 دا بە 
708.33 دۆالر بووە، 

لە ساڵی 2020 بە 700 
دۆالر و لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا بە 
735 دۆالر مامەڵەی 

پێوەکراوە. لەڕووی کرێ، 
نرخی یەک مەتر دووجا 

خانوو لەم پرۆژەیەدا لە 
ساڵی 2019 بە 1.44 
دۆالر بووە، لە ساڵی 

2020 بە یەک دۆالر و 
لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا بە 1.13 دۆالر 
بووە.
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 خشتەی ژمارە 294 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی شێلێ - خەبات لە زۆنی ئەی )رۆژهەڵاتی دهۆک(

زۆنی ئەی ) رۆژهەڵاتی دهۆک ، گەڕەکی شێلێ - خەبات (
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن(
نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 

مەتر دووجا 
خانوو

مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
کرێ شوقە

کڕین و فرۆشتن 
شوقە

کرێ
کڕین و 
فرۆشتن

1.54

1.50

485.00

485.00

485.00 97000 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی شێلێ - خەبات

مانگی دوو

1.50 300 200 مانگی  سێ

1.58 489.47

مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

1.58 489.47 300 93000 190 مانگی شەش

1.46 478.57

1.50 300 200 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

1.43 478.57 200 67000 140 مانگی نۆ

1.58

مانگی دە
چارەکی 
چوارەم

مانگی یانزە

1.58 300 190 مانگی دوانزە

1.58

1.58

472.36

500.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی شێلێ - خەبات

500.00 75000 150 مانگی دوو

1.58 300 190 مانگی  سێ

1.50

مانگی چوار
چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج

1.50 300 200 مانگی شەش

2.00 467.29

مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم

467.29 50000 107 مانگی هەشت

2.00 300 150 مانگی نۆ

1.58 472.36

556.67 83500 150 مانگی دە
چارەکی 
چوارەم

388.06 52000 134 مانگی یانزە

1.58 300 190 مانگی دوانزە

1.67 520.00

1.81 289.86 250 40000 138 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2021 1.67گەڕەکی شێلێ - خەبات 520.00 250 78000 150 مانگی دوو

1.67 580.00 250 87000 150 مانگی  سێ

سەرچاوە: کۆمپانیای دوورهام/ ئایار 2021 و نووسینگەی هەوار/ ئایار 2021 

نرخی خانووبەرە لە 
گەڕەکی شێلێ - خەبات 

لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵ بەراورد بە 
دوو ساڵی رابردوو 

بەرزبووەتەوە و نرخی 
یەک مەتر دووجا خانوو 

لە ساڵی 2019 بە  485 
دۆالر بووە، لە ساڵی 

2020 بە 472.36 دۆالر 
و لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا بە 520 دۆالر 
مامەڵەی پێوەکراوە. 

لەڕووی کرێ، نرخی یەک 
مەتر دووجا خانوو لەم 

پرۆژەیەدا لە ساڵی 2019 
بە 1.54 دۆالر بووە، 
لە ساڵی 2020 دا بە 

1.58 دۆالر و لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا بە 

1.67 دۆالر بووە.
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خشتەی ژمارە 295 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە پرۆژەی ماسیك / دابین 2  لە زۆنی ئەی )رۆژهەڵاتی دهۆک(

زۆنی ئەی ) رۆژهەڵاتی دهۆک، پرۆژەی ماسیک/ دابین 2 (
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن(
نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەر 

بە مەتر 
دووجا

مانگەکان چارەکی ساڵ
ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پرۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ شوقە
کڕین و فرۆشتن 

شوقە
کرێ

کڕین و 
فرۆشتن

2.38

2.38

511.90

495.24

485.71 51,000.00 105 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019
پرۆژەی ماسیك / 

دابین 2

2.38 495.24 250.00 52,000.00 105 مانگی دوو

504.76 53,000.00 105 مانگی  سێ

514.29

485.71 51,000.00 105 مانگی چوار

چارەکی 
دووەم

523.81 55,000.00 105 مانگی پێنج

514.29 54,000.00 105 مانگی شەش

2.43 523.81

476.19 50,000.00 105 مانگی حەوت
چارەکی 
2.38سێیەم 523.81 250.00 55,000.00 105 مانگی هەشت

2.47 530.86 200.00 43,000.00 81 مانگی نۆ

2.38 509.52

533.33 56,000.00 105 مانگی دە
چارەکی 
495.24چوارەم 52,000.00 105 مانگی یانزە

2.38 509.52 250.00 53,500.00 105 مانگی دوانزە

1.90

1.90

514.29

514.29

523.81 55,000.00 105 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020
پرۆژەی ماسیك / 

دابین 2

1.90 504.76 200.00 53,000.00 105 مانگی دوو

مانگی  سێ

مانگی چوار

چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج

مانگی شەش

1.90 514.29

1.90 523.81 200.00 55,000.00 105 مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم

1.90 504.76 200.00 53,000.00 105 مانگی هەشت

514.29 54,000.00 105 مانگی نۆ

1.90 488.10

1.90 500.00 200.00 52,500.00 105 مانگی دە
چارەکی 
چوارەم

1.90 476.19 200.00 50,000.00 105 مانگی یانزە

مانگی دوانزە

1.90 457.14

1.90 476.19 200.00 50,000.00 105 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2021
پرۆژەی ماسیك / 

دابین 2
1.90 457.14 200.00 48,000.00 105 مانگی دوو

1.90 438.10 200.00 46,000.00 105 مانگی  سێ

سەرچاوە: کۆمپانیای دوورهام/ ئایار 2021 و نووسینگەی هەوار/ ئایار 2021 

پرۆژەی ماسیك/ دابین 2 
کە لە رۆژی )25/1/2011( 

مۆڵەتی لە دەستەی 
وەبەرهێنان وەرگرتووە، 
پرۆژەكە بە سەرمایەی 

52 ملیۆن و 896 هەزار 
دۆالر لەسەر رووبەری 19 

دۆنم و 35 هەزار مەتر 
جێبەجێكراوە و لە 1160 

یەكەی نیشتەجێبوون 
)شوقە( پێكهاتووە. نرخی 
شوقە لە پرۆژەی ماسیك/ 

دابین 2 لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا بەراورد 

بە دوو ساڵی رابردوو 
دابەزیوە و نرخی یەک مەتر 

دووجا لە ساڵی 2019 بە 
511.90 دۆالر بووە. لە 
ساڵی 2020 بە 514.29 

دۆالر و لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا بە 

457.14 دۆالر مامەڵەی 
پێوەکراوە. لەڕووی کرێ، 

نرخی یەک مەتر دووجا 
خانوو لەم پرۆژەیەدا لە 

ساڵی 2019 بە 2.38 
دۆالر بووە، لە ساڵی2020 

دا بە 1.90 دۆالر و لە 
چارەکی یەکەمی ئەمساڵ 
بەجێگیری ماوەتەوە و بە 

1.90 دۆالر بەکرێدراوە.
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 خشتەی ژمارە 296 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە پرۆژەی گوندی فەڕەنسی  یەک لە زۆنی ئەی )رۆژهەڵاتی دهۆک(

زۆنی ئەی ) رۆژهەڵاتی دهۆک، گوندی فەرەنسی 1(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن(
نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەر 

بە مەتر 
دووجا

مانگەکان چارەکی ساڵ
ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پرۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ 
شوقە

کڕین و فرۆشتن 
شوقە

کرێ
کڕین و 
فرۆشتن

2.79 437.5

مانگی یەک

چارەکی 
یەکەم

2019 گوندی فەڕەنسی 1

مانگی دوو

مانگی  سێ

مانگی چوار

چارەکی 
مانگی پێنج      دووەم

مانگی شەش

2.48 325.00

مانگی حەوت
چارەکی 
2.67سێیەم 610.69 350.00 80,000.00 131 مانگی هەشت

2.29 610.69 300.00 80,000.00 131 مانگی نۆ

3.11 .550

2.67 610.69 350.00 80,000.00 131 مانگی دە
چارەکی 
چوارەم

3.11 677.97 550.00 120,000.00 177 مانگی یانزە

3.11 677.97 550.00 120,000.00 177 مانگی دوانزە

2.58

2.64

582.19

582.19

582.19 85,000.00 146 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گوندی فەڕەنسی 1

3.11 677.97 550.00 120,000.00 177 مانگی دوو

2.17 516.30 400.00 95,000.00 184 مانگی  سێ

2.62 604.94

2.13 531.91 400.00 100,000.00 188 مانگی چوار
چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج

3.11 677.97 550.00 120,000.00 177 مانگی شەش

1.22 531.91

0.00 582.19 85,000.00 146 مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم

2.45 516.30 450.00 95,000.00 184 مانگی هەشت

531.91 100,000.00 188 مانگی نۆ

2.53 582.19

537.23 101,000.00 188 مانگی دە
چارەکی 
2.67چوارەم 610.69 350.00 80,000.00 131 مانگی یانزە

2.40 582.19 350.00 85,000.00 146 مانگی دوانزە

2.39 531.91

3.11 677.97 550.00 120,000.00 177 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2021 2.17گوندی فەڕەنسی 1 516.30 400.00 95,000.00 184 مانگی دوو

2.39 531.91 450.00 100,000.00 188 مانگی  سێ

سەرچاوە: کۆمپانیای دەشتی/ ئایار 2021 

نرخی خانووبەرە لە 
پرۆژەی گوندی فەڕەنسی 

یەک لە ساڵی 2020 
لەچاو ساڵی 2019 و 

چارەکی یەکەمی ئەمساڵ 
بەرزبووەتەوە، نرخی 
یەک مەتر دووجا بە 

582.19 دۆالر مامەڵەی 
پێوەکراوە، لەکاتێکدا لە 
ساڵی 2019 بە 437.5 

دۆالر بووە. لەڕووی کرێ، 
نرخی یەک مەتر دووجا بۆ 
کرێ لەم پرۆژەیە روو لە 

دابەزین بووە و لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا 

گەیشتووەتە 2.39 دۆالر 
بۆ هەر مەتر دووجایەک. 
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خشتەی ژمارە 297 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدانی خانوو لە پرۆژەیM.R.F - گرێ سۆر لە زۆنی ئەی )رۆژهەڵاتی دهۆک(

زۆنی ئەی ) رۆژهەڵاتی دهۆک ، گەڕەکی گرێ سۆر(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن(
نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەر 

بە مەتر 
دووجا

مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
کرێ 
شوقە

کڕین و 
فرۆشتن شوقە

کرێ
کڕین و 
فرۆشتن

2.63

2.63

595.39

592.11

2.63 592.11 400.00 90,000.00 152 مانگی یەک

چارەکی 
یەکەم

2019 M.R.F  گرێ سۆر

مانگی دوو

مانگی  سێ

2.63 601.97

2.63 598.68 400.00 91,000.00 152 مانگی چوار
چارەکی 
دووەم

2.63 605.26 400.00 92,000.00 152 مانگی پێنج

مانگی شەش

2.63 605.26

2.63 605.26 400.00 92,000.00 152 مانگی حەوت

چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت

مانگی نۆ

2.63 595.39

2.63 585.53 400.00 89,000.00 152 مانگی دە
چارەکی 
چوارەم

2.63 605.26 400.00 92,000.00 152 مانگی یانزە

مانگی دوانزە

2.63

2.63

578.95

578.95

2.63 578.95 400.00 88,000.00 152 مانگی یەک

چارەکی 
یەکەم

2020 M.R.F  گرێ سۆر

مانگی دوو

مانگی  سێ

2.63 605.26

مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

2.63 605.26 400.00 92,000.00 152 مانگی شەش

2.63 593.75

2.63 582.24 400.00 88,500.00 152 مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت

2.63 605.26 400.00 92,000.00 152 مانگی نۆ

2.63 575.66

2.63 585.53 400.00 89,000.00 152 مانگی دە
چارەکی 
چوارەم

مانگی یانزە

2.63 565.79 400.00 86,000.00 152 مانگی دوانزە

2.63 549.34

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2021 M.R.F2.63  گرێ سۆر 559.21 400.00 85,000.00 152 مانگی دوو

2.30 539.47 350.00 82,000.00 152 مانگی  سێ

سەرچاوە: کۆمپانیای دەشتی/ ئایار 2021 

نرخی خانووبەرە لە 
پرۆژەی ئێم ئاڕ ئێف گرێ 

سۆر روو لە دابەزین 
بووە، نرخی یەک مەتر 

دووجا لەم پرۆژەیە 
لە ساڵی 2019 بە 

595.39 دۆالر بوو، لە 
ساڵی 2020 بە 578 

دۆالر و لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا بە 

549.34 دۆالر مامەڵەی 
پێوەکراوە. لەڕووی کرێ، 

نرخی یەک مەتر دووجا 
لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵ و دوو ساڵی 
رابردوودا جێگیر بووە و 

بە 2.63 دۆالر بووە.
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خشتەی ژمارە 298 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە پرۆژەی  K.R.O - كایار ستی  لە زۆنی ئەی )رۆژهەڵاتی دهۆک(

زۆنی ئەی ) رۆژهەڵاتی دهۆک ، کایار ستی(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن(
نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەر 

بە مەتر 
دووجا

مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
کرێ شوقە

کڕین و فرۆشتن 
شوقە

کرێ کڕین و فرۆشتن

2.76

2.76

596.30

592.59

2.96 592.59 400.00 80,000.00 135 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 کایار ستی

2.76 586.21 400.00 85,000.00 145 مانگی دوو

2.61 620.92 400.00 95,000.00 153 مانگی  سێ

600.00

600.00 81,000.00 135 مانگی چوار

چارەکی 
دووەم

579.31 84,000.00 145 مانگی پێنج

624.18 95,500.00 153 مانگی شەش

2.61 589.66

585.19 79,000.00 135 مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم

2.61 620.92 400.00 95,000.00 153 مانگی هەشت

589.66 85,500.00 145 مانگی نۆ

2.96 614.38

2.61 614.38 400.00 94,000.00 153 مانگی دە
چارەکی 
چوارەم

2.96 596.30 400.00 80,500.00 135 مانگی یانزە

2.96 688.89 400.00 93,000.00 135 مانگی دوانزە

2.76

2.76

580.27

580.27

2.96 577.78 400.00 78,000.00 135 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 کایار ستی

2.76 582.76 400.00 84,500.00 145 مانگی دوو

2.76 400.00 145 مانگی  سێ

مانگی چوار

چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج

مانگی شەش

2.79 588.24

588.24 90,000.00 153 مانگی حەوت
چارەکی 
2.61سێیەم 604.58 400.00 92,500.00 153 مانگی هەشت

2.96 570.37 400.00 77,000.00 135 مانگی نۆ

2.76 572.41

مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزەچوارەم

2.76 572.41 400.00 83,000.00 145 مانگی دوانزە

2.61 555.56

2.59 555.56 350.00 75,000.00 135 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2021 2.76کایار ستی 537.93 400.00 78,000.00 145 مانگی دوو

2.61 568.63 400.00 87,000.00 153 مانگی  سێ

سەرچاوە: کۆمپانیای دەشتی/ ئایار 2021 

پرۆژەی كایار ستی لە 
)1/12/2011( مۆڵەتی لە 

بەڕێوەبەرایەتی گشتیی 
وەبەرهێنانی دهۆك 

وەرگرتووە، پرۆژەكە بە 
سەرمایەی 46 ملیۆن 

دۆالر لەسەر رووبەری 26 
دۆنم جێبەجێكراوە و لە 

760 یەكەی نیشتەجێبوون 
)شوقە( پێكهاتووە. نرخی 

شوقە لە پرۆژەی كایار 
ستی لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا بەراورد بە دوو 

ساڵی رابردوو دابەزیوە 
و نرخی یەک مەتر دووجا  
شوقە لە ساڵی 2019 بە 

596.30 دۆالر بووە، لە 
ساڵی 2020 بە 580.27 

دۆالر و لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا بە 

555.56 دۆالر مامەڵەی 
پێوەکراوە. لەڕووی کرێ، 

نرخی یەک مەتر دووجا 
خانوو لەم پرۆژەیە لە 

ساڵی )2020-2019( بە 
2.76 دۆالر بووە، بەاَلم 

لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا بە 2.61 دۆالر 

بەکرێدراوە.
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خشتەی ژمارە 299 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدانی خانوو لە پرۆژەی ماڵتا / بیڵ ستی  لە زۆنی ئەی )رۆژهەڵاتی دهۆک(

زۆنی ئەی ) رۆژهەڵاتی دهۆک، ماڵتا/ بیڵ ستی( 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن(
نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەر 

بە مەتر 
دووجا 

مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان 
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان 
کرێ 
شوقە

کڕین و 
فرۆشتن شوقە

کرێ کڕین و فرۆشتن

 

 

478.38

 

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2019 ماڵتا / بیل ستی

مانگی دوو     

مانگی  سێ     

  

مانگی چوار     
چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج     

مانگی شەش      

 475.68

مانگی حەوت     
چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت     

 475.68  88,000.00 185 مانگی نۆ

 481.08

 475.68  88,000.00 185 مانگی دە
چارەکی 
چوارەم 

 486.49  90,000.00 185 مانگی یانزە

مانگی دوانزە     

2.26

2.58

476.55

483.87

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2020 ماڵتا / بیل ستی

مانگی دوو     

2.58 483.87 400.00 75,000.00 155 مانگی  سێ

2.26 475.68

2.58 464.52 400.00 72,000.00 155 مانگی چوار
چارەکی 
دووەم

1.89 475.68 350.00 88,000.00 185 مانگی پێنج

2.26 480.65 350.00 74,500.00 155 مانگی شەش 

2.26 477.42

مانگی حەوت     
چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت     

2.26 477.42 350.00 74,000.00 155 مانگی نۆ

2.21 470.97

2.26 470.97 350.00 73,000.00 155 مانگی دە
چارەکی 
چوارەم 

2.16 486.49 400.00 90,000.00 185 مانگی یانزە

 467.74  72,500.00 155 مانگی دوانزە

 1.94  451.61

1.94 451.61 300.00 70,000.00 155 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2021 2.16ماڵتا / بیل ستی 481.08 400.00 89,000.00 185 مانگی دوو

1.94 445.16 300.00 69,000.00 155 مانگی  سێ

سەرچاوە: کۆمپانیای دەشتی/ ئایار 2021 

 نرخی خانووبەرە لە 
پرۆژەی ماڵتا/ بیڵ ستی 

لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵ بەراورد بە دوو 
ساڵی رابردوو دابەزیوە 

و نرخی یەک مەتر دووجا 
شوقە لە ساڵی 2019 بە 

478.38 دۆالر بووە، لە 
ساڵی 2020 بە 476.55 

دۆالر و لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا بە 

451.61 دۆالر مامەڵەی 
پێوەکراوە. لەڕووی کرێ، 

نرخی یەک مەتر دووجا 
خانوو لەم پرۆژەیە لە 

ساڵی 2019 و 2020 بە 
2.26 دۆالر بووە، بەاَلم 

لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا بە 1.94 دۆالر 

بەکرێدراوە.
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خشتەی ژمارە 300 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە پرۆژەی زەریالند لە زۆنی ئەی )رۆژهەڵاتی دهۆک(

زۆنی ئەی ) رۆژهەڵاتی دهۆک ، زەریالند (
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن(
نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەر 

بە مەتر 
دووجا

مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
کرێ شوقە

کڕین و فرۆشتن 
شوقە

کرێ
کڕین و 
فرۆشتن

2.77

2.74

581.89

603.78

2.94 647.06 300.00 66,000.00 102 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 زەریالند

مانگی دوو

2.55 560.51 400.00 88,000.00 157 مانگی  سێ

2.80 560.00

مانگی چوار
چارەکی 
دووەم

2.80 560.00 350.00 70,000.00 125 مانگی پێنج

مانگی شەش

2.94 637.25

2.94 637.25 300.00 65,000.00 102 مانگی حەوت

چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت

مانگی نۆ

2.67 553.07

2.80 552.00 350.00 69,000.00 125 مانگی دە
چارەکی 
چوارەم

مانگی یانزە

2.55 554.14 400.00 87,000.00 157 مانگی دوانزە

2.94

2.94

617.65

627.45

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 زەریالند

2.94 627.45 300.00 64,000.00 102 مانگی دوو

مانگی  سێ

مانگی چوار

چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج

مانگی شەش

2.74 598.88

2.55 560.51 400.00 88,000.00 157 مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت

2.94 637.25 300.00 65,000.00 102 مانگی نۆ

2.94 617.65

مانگی دە
چارەکی 
چوارەم

2.94 617.65 300.00 63,000.00 102 مانگی یانزە

مانگی دوانزە

2.74 583.44

2.94 612.75 300.00 62,500.00 102 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2021 مانگی دووزەریالند

2.55 554.14 400.00 87,000.00 157 مانگی  سێ

سەرچاوە: کۆمپانیای دەشتی/ ئایار 2021 

پرۆژەی )زەریالند 2( لە 
رۆژی )16/12/2008( 
مۆڵەتی لە دەستەی 

وەبەرهێنان وەرگرتووە، 
پرۆژەكە بە سەرمایەی 20 
ملیۆن و 150هەزار دۆالر 
لەسەر رووبەری 66 دۆنم 

جێبەجێكراوە و لە 450 
یەكەی نیشتەجێبوون 

)خانوو( پێکهاتووە. نرخی 
خانووبەرە لە پرۆژەی 

زەریالند لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵ بەراورد 
بە ساڵی رابردوو دابەزیوە 

و نرخی یەک مەتر دووجا 
شوقە لە ساڵی 2019 بە  

581.89 دۆالر بووە، لە 
ساڵی 2020 بە 617.65 

دۆالر و لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا بە 

583.44 دۆالر مامەڵەی 
پێوەکراوە. لەڕووی کرێ، 

نرخی یەک مەتر دووجا 
خانوو لەم پرۆژەیە لە 

ساڵی 2019 دا بە 2.77 
دۆالر بووە، لە ساڵی 

2020دا بە 2.94 دۆالر 
بووە، بەڵام لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا بە 

2.74 دۆالر بەکرێدراوە.
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خشتەی ژمارە 301 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە پرۆژەی ماسیك / ساب سەنتەر لە زۆنی ئەی )رۆژهەڵاتی دهۆک(

زۆنی ئەی ) رۆژهەڵاتی دهۆک، ماسیک/ ساب سەنتەر(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن(
نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەر 

بە مەتر 
دووجا

مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
کرێ شوقە

کڕین و 
فرۆشتن شوقە

کرێ کڕین و فرۆشتن

2.50 500.00

مانگی یەک

چارەکی 
یەکەم

2019 ماسیك / ساب سەنتەر

مانگی دوو

مانگی  سێ

مانگی چوار

چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج

مانگی شەش

2.50 500.00

مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

2.50 500.00 400.00 80,000.00 160 مانگی نۆ

2.50 500.00

مانگی دە
چارەکی 
چوارەم

2.50 500.00 400.00 80,000.00 160 مانگی یانزە

مانگی دوانزە

2.50

2.50

521.88

500.00

2.50 500.00 400.00 80,000.00 160 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 ماسیك / ساب سەنتەر

2.50 500.00 400.00 80,000.00 160 مانگی دوو

مانگی  سێ

2.50 531.25

2.50 531.25 400.00 85,000.00 160 مانگی چوار
چارەکی 
دووەم

2.50 500.00 400.00 80,000.00 160 مانگی پێنج

2.50 531.25 400.00 85,000.00 160 مانگی شەش

2.50 518.75

2.50 500.00 400.00 80,000.00 160 مانگی حەوت

چارەکی 
سێیەم

518.75 83,000.00 160 مانگی هەشت

525.00 84,000.00 160 مانگی نۆ

2.50 525.00

2.50 531.25 400.00 85,000.00 160 مانگی دە

چارەکی 
چوارەم

518.75 83,000.00 160 مانگی یانزە

525.00 84,000.00 160 مانگی دوانزە

2.19 512.50

2.19 512.50 350.00 82,000.00 160 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2021 2.19ماسیك / ساب سەنتەر 515.63 350.00 82,500.00 160 مانگی دوو

2.19 506.25 350.00 81,000.00 160 مانگی  سێ

سەرچاوە: کۆمپانیای دەشتی/ ئایار 2021 

نرخی خانووبەرە لە 
پرۆژەی ماسیك/ ساب 

سەنتەر لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵ 

بەراورد بە ساڵی رابردوو 
دابەزیوە و نرخی یەک 
مەتر دووجا شوقە لە 

ساڵی 2019 بە 500 
دۆالر بووە، لە ساڵی 
2020 بە 521 دۆالر 

و لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا بە 512 دۆالر 

مامەڵەی پێوەکراوە. 
لەڕووی کرێ، نرخی 

یەک مەتر دووجا خانوو 
لەم پرۆژەیە لە ساڵی 

2019 دا بە 2.50 دۆالر، 
لە ساڵی 2020دا بە 

2.50 دۆالر بووە، بەاَلم 
لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا بە 2.19 دۆالر 
بەکرێدراوە.
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خشتەی ژمارە 302 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدانی شوقە لە پرۆژەی ماسیك / دابین 2 لە زۆنی ئەی )رۆژهەڵاتی دهۆک(

زۆنی ئەی ) رۆژهەڵاتی دهۆک، ماسیک/ دابین 2 (
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن(
نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەر 

بە مەتر 
دووجا

مانگەکان چارەکی ساڵ
ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پرۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ شوقە
کڕین و فرۆشتن 

شوقە
کرێ کڕین و فرۆشتن

2.38

2.38

511.90

495.24

485.71 51,000.00 105 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 ماسیك / دابین 2

2.38 495.24 250.00 52,000.00 105 مانگی دوو

2.38 504.76 250.00 53,000.00 105 مانگی  سێ

2.38 514.29

2.38 485.71 250.00 51,000.00 105 مانگی چوار
چارەکی 
دووەم

2.38 523.81 250.00 55,000.00 105 مانگی پێنج

514.29 54,000.00 105 مانگی شەش

2.43 523.81

476.19 50,000.00 105 مانگی حەوت
چارەکی 
2.38سێیەم 523.81 250.00 55,000.00 105 مانگی هەشت

2.47 530.86 200.00 43,000.00 81 مانگی نۆ

2.38 509.52

533.33 56,000.00 105 مانگی دە
چارەکی 
495.24چوارەم 52,000.00 105 مانگی یانزە

2.38 509.52 250.00 53,500.00 105 مانگی دوانزە

1.90

2.38

514.29

514.29

523.81 55,000.00 105 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 ماسیك / دابین 2

2.38 504.76 250.00 53,000.00 105 مانگی دوو

مانگی  سێ

مانگی چوار

چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج

مانگی شەش

1.90 514.29

1.90 523.81 200.00 55,000.00 105 مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم

1.90 504.76 200.00 53,000.00 105 مانگی هەشت

1.90 514.29 200.00 54,000.00 105 مانگی نۆ

0.95 488.10

0.00 500.00 52,500.00 105 مانگی دە
چارەکی 
چوارەم

1.90 476.19 200.00 50,000.00 105 مانگی یانزە

مانگی دوانزە

1.90 457.14

1.90 476.19 200.00 50,000.00 105 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2021 1.90ماسیك / دابین 2 457.14 200.00 48,000.00 105 مانگی دوو

1.90 438.10 200.00 46,000.00 105 مانگی  سێ

سەرچاوە: کۆمپانیای دەشتی/ ئایار 2021 

نرخی خانووبەرە لە 
پرۆژەی ماسیك/ دابین 
2 لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵ بەراورد بە دوو 
ساڵی رابردوو دابەزیوە 

و نرخی یەک مەتر دووجا 
شوقە لە ساڵی 2019 بە 

511.90 دۆالر بووە، لە 
ساڵی 2020 بە 514.29 

دۆالر و لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا بە 

457.14 دۆالر مامەڵەی 
پێوەکراوە. لەڕووی کرێ، 

نرخی یەک مەتر دووجا 
خانوو لەم پرۆژەیە لە 
ساڵی 2019 بە 2.38 

دۆالر و لە ساڵی 2020 
بە 1.90 دۆالر بووە، 

بەاَلم لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا بە 1.90 دۆالر 

بەکرێدراوە.
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خشتەی ژمارە 303 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە ماسیك / ئارام ستی  لە زۆنی ئەی )رۆژهەڵاتی دهۆک(

زۆنی ئەی ) رۆژهەڵاتی دهۆک ، ماسیک/ ئارام ستی (
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن(
نرخی یەک مەتر دووجا شوقە

رووبەر بە 
مەتر دووجا

مانگەکان چارەکی ساڵ
ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پرۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ شوقە
کڕین و فرۆشتن 

شوقە
کرێ

کڕین و 
فرۆشتن

1.49

1.49

384.33

373.13

1.49 373.13 200.00 50,000.00 134 مانگی یەک

چارەکی 
یەکەم

2019 ماسیك / ئارام ستی

مانگی دوو

مانگی  سێ

1.49 384.33

مانگی چوار
چارەکی 
دووەم

1.49 380.60 200.00 51,000.00 134 مانگی پێنج

388.06 52,000.00 134 مانگی شەش

1.49 1,986.94

1.49 391.79 200.00 52,500.00 134 مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت

1.49 3,582.09 200.00 480,000.00 134 مانگی نۆ

مانگی دە

چارەکی 
چوارەم

مانگی یانزە

مانگی دوانزە

1.49

1.49

361.94

365.67

1.49 365.67 200.00 49,000.00 134 مانگی یەک

چارەکی 
یەکەم

2020 ماسیك / ئارام ستی

مانگی دوو

مانگی  سێ

1.49 350.75

مانگی چوار
چارەکی 
1.49دووەم 358.21 200.00 48,000.00 134 مانگی پێنج

1.49 343.28 200.00 46,000.00 134 مانگی شەش

1.49 365.67

1.49 365.67 200.00 49,000.00 134 مانگی حەوت

چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت

مانگی نۆ

358.21

مانگی دە

چارەکی 
چوارەم

مانگی یانزە

358.21 48,000.00 134 مانگی دوانزە

1.12 358.21

1.12 350.75 150.00 47,000.00 134 مانگی یەک

چارەکی 
یەکەم

2021 365.67ماسیك / ئارام ستی 49,000.00 134 مانگی دوو

مانگی  سێ

سەرچاوە: کۆمپانیای دەشتی/ ئایار 2021 

نرخی خانووبەرە لە 
پرۆژەی ماسیك/ ئارام 

ستی لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵ بەراورد بە 
دوو ساڵی رابردوو 

دابەزیوە و نرخی یەک 
مەتر دووجا شوقە 

لە ساڵی 2019 دا بە 
384.33 دۆالر بووە، لە 
ساڵی 2020 بە 361.94 

دۆالر و لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا بە 

358.21 دۆالر مامەڵەی 
پێوەکراوە. لەڕووی کرێ، 

نرخی یەک مەتر دووجا 
خانوو لەم پرۆژەیەدا لە 
ساڵی 2019 و 2020 بە 
1.49 دۆالر بووە، بەاَلم 

لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا بە 1.12 دۆالر 

بەکرێدراوە.
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خشتەی ژمارە 304 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە K.R.O - دابین تاوەر لە زۆنی ئەی )رۆژهەڵاتی دهۆک(

زۆنی ئەی ) رۆژهەڵاتی دهۆک، KRO- دابین تاوەر(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن(
نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەر 

بە مەتر 
دووجا

مانگەکان چارەکی ساڵ
ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پرۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ شوقە
کڕین و فرۆشتن 

شوقە
کرێ کڕین و فرۆشتن

3.33

3.33

741.67

750.00

3.33 750.00 400.00 90,000.00 120 مانگی یەک

چارەکی 
یەکەم

2019 K.R.O - دابین تاوەر

مانگی دوو

مانگی  سێ

3.33 733.33

3.33 733.33 400.00 88,000.00 120 مانگی چوار

چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج

مانگی شەش

3.33 766.67

3.33 766.67 400.00 92,000.00 120 مانگی حەوت

چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت

مانگی نۆ

3.33 716.67

مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزەچوارەم

3.33 716.67 400.00 86,000.00 120 مانگی دوانزە

3.33

3.33

666.67

683.33

3.33 683.33 400.00 82,000.00 120 مانگی یەک

چارەکی 
یەکەم

2020 K.R.O - دابین تاوەر

مانگی دوو

مانگی  سێ

3.33 666.67

3.33 666.67 400.00 80,000.00 120 مانگی چوار

چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج

مانگی شەش

مانگی حەوت

چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت

مانگی نۆ

3.33 650.00

مانگی دە
چارەکی 
81,000.00چوارەم مانگی یانزە

3.33 650.00 400.00 78,000.00 120 مانگی دوانزە

3.33 600.00

3.33 600.00 400.00 72,000.00 120 مانگی یەک

چارەکی 
یەکەم

2021 مانگی دووK.R.O - دابین تاوەر

مانگی  سێ

سەرچاوە: کۆمپانیای دەشتی/ ئایار 2021 

نرخی خانووبەرە لە 
پرۆژەی K.R.O - دابین 

تاوەر لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵ بەراورد بە دوو 
ساڵی رابردوو دابەزیوە 

و نرخی یەک مەتر دووجا 
شوقە لە ساڵی 2019 بە 

741.67 دۆالر بووە، لە 
ساڵی 2020 بە 666.67 

دۆالر و لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا بە 
600 دۆالر مامەڵەی 

پێوەکراوە. لەڕووی کرێ، 
نرخی یەک مەتر دووجا 

خانوو لەم پرۆژەیەدا لە 
ساڵی 2019 و 2020 و 

چارەكی یەكەمی ئەمساڵ 
جێگیر بووە و بە 3.33 

دۆالر بەکرێدراوە.
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خشتەی ژمارە 305 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە K.R.O - كاتو  لە زۆنی ئەی )رۆژهەڵاتی دهۆک(

زۆنی ئەی ) رۆژهەڵاتی دهۆک ، KRO- کاتو (
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن(
نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەر 

بە مەتر 
دووجا

مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
کرێ شوقە

کڕین و فرۆشتن 
شوقە

کرێ کڕین و فرۆشتن

2.27

2.27

657.95

652.27

2.27 659.09 500.00 145,000.00 220 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 K.R.O كاتو

مانگی دوو

2.27 645.45 500.00 142,000.00 220 مانگی  سێ

2.27 663.64

2.27 500.00 220 مانگی چوار
چارەکی 
دووەم

2.27 663.64 500.00 146,000.00 220 مانگی پێنج

مانگی شەش

2.27 663.64

2.27 668.18 500.00 147,000.00 220 مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت

2.27 659.09 500.00 145,000.00 220 مانگی نۆ

2.27 647.73

مانگی دە
چارەکی 
2.27چوارەم 500.00 220 مانگی یانزە

2.27 647.73 500.00 142,500.00 220 مانگی دوانزە

2.27

2.27

643.18

654.55

2.27 654.55 500.00 144,000.00 220 مانگی یەک

چارەکی 
یەکەم

2020 K.R.O كاتو

مانگی دوو

مانگی  سێ

2.27

2.27 500.00 220 مانگی چوار

چارەکی 
دووەم

2.27 500.00 220 مانگی پێنج

مانگی شەش

2.27 631.82

2.27 631.82 500.00 139,000.00 220 مانگی حەوت

چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت

مانگی نۆ

2.27

مانگی دە

چارەکی 
چوارەم

2.27 500.00 220 مانگی یانزە

مانگی دوانزە

2.27 625.00

2.27 613.64 500.00 135,000.00 220 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2021 K.R.O2.27 كاتو 636.36 500.00 140,000.00 220 مانگی دوو

مانگی  سێ

سەرچاوە: کۆمپانیای دەشتی/ ئایار 2021 

نرخی خانووبەرە لە 
پرۆژەی K.R.O كاتو 
لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا بەراورد بە دوو 
ساڵی رابردوو دابەزیوە 

و نرخی یەک مەتر دووجا 
شوقە لە ساڵی 2019 بە 

657.95 دۆالر بووە، لە 
ساڵی 2020 بە 643.18 

دۆالر و لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا بە 
625 دۆالر مامەڵەی 

پێوەکراوە. لەڕووی کرێ، 
نرخی یەک مەتر دووجا 

خانوو لەم پرۆژەیەدا لە 
ساڵی 2019 و  2020 و 

چارەكی یەكەمی ئەمساڵ 
جێگیر بووە و بە 2.27 

دۆالر بەکرێدراوە.



375

خشتەی ژمارە 306 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە K.R.O  دابین 1 لە زۆنی ئەی )رۆژهەڵاتی دهۆک(

زۆنی ئەی ) رۆژهەڵاتی دهۆک ، گەڕەک ( 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن(
نرخی یەک مەتر دووجا شوقە

رووبەر 
بە مەتر 
دووجا 

مانگەکان  چارەکی ساڵ
ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ پرۆژەکان
لە یەک 
ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

کرێ شوقە
کڕین و فرۆشتن 

شوقە
کرێ

کڕین و 
فرۆشتن

2.50

2.50

625.00

625.00

2.61 652.17 300.00 75,000.00 115 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 K.R.O دابین 1

2.34 625.00 300.00 80,000.00 128 مانگی دوو

2.50 611.11 450.00 110,000.00 180 مانگی  سێ

2.61 638.59

مانگی چوار     
چارەکی 
دووەم

2.61 652.17 300.00 75,000.00 115 مانگی پێنج

 625.00  80,000.00 128 مانگی شەش 

2.50 625.00

2.50 611.11 450.00 110,000.00 180 مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم

2.61 652.17 300.00 75,000.00 115 مانگی هەشت

2.34 625.00 300.00 80,000.00 128 مانگی نۆ

2.50 597.22

2.50 611.11 450.00 110,000.00 180 مانگی دە
چارەکی 
چوارەم 

مانگی یانزە     

2.50 583.33 450.00 105,000.00 180 مانگی دوانزە

2.17

2.34

601.56

593.75

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2020 K.R.O دابین 1

مانگی دوو     

2.34 593.75 300.00 76,000.00 128 مانگی  سێ

  

مانگی چوار     
چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج     

مانگی شەش      

2.17 608.70

2.17 608.70 250.00 70,000.00 115 مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت     

مانگی نۆ     

1.95 601.56

1.95 601.56 250.00 77,000.00 128 مانگی دە
چارەکی 
چوارەم 

مانگی یانزە     

مانگی دوانزە     

 2.22  561.11

2.22 555.56 400.00 100,000.00 180 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2021 K.R.O2.61 دابین 1 608.70 300.00 70,000.00 115 مانگی دوو

1.67 561.11 300.00 101,000.00 180 مانگی  سێ

سەرچاوە: کۆمپانیای دەشتی/ ئایار 2021 

نرخی خانووبەرە لە 
پرۆژەی K.R.O دابین 

1 لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا بەراورد بە دوو 

ساڵی رابردوو دابەزیوە. 
نرخی یەک مەتر دووجا 

شوقە لە ساڵی 2019 بە 
625 دۆالر بووە، لە ساڵی 

2020 بە 601.56 دۆالر 
و لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا بە 561.11 

دۆالرمامەڵەی پێوەکراوە. 
لەڕووی کرێ، نرخی یەک 

مەتر دووجا خانوو لەم 
پرۆژەیە لە ساڵی 2019 

بە 2.50  دۆالر و لە ساڵی 
2020 دا بە 2.17 دۆالر 

و لە چارەكی یەكەمی 
ئەمساڵ بە 2.17 دۆالر 

بەکرێدراوە.
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خشتەی ژمارە 307 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە پرۆژەی برایم ڤیو / شندۆخا لە زۆنی ئەی )رۆژهەڵاتی دهۆک(

زۆنی ئەی )رۆژهەڵاتی دهۆک، برایم ڤیو/ شندۆخا(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن(
نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەر 

بە مەتر 
دووجا

مانگەکان چارەکی ساڵ
ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پرۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ شوقە
کڕین و فرۆشتن 

شوقە
کرێ کڕین و فرۆشتن

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019
پرۆژەی  برایم ڤیو / 

شندۆخا

مانگی دوو

مانگی  سێ

مانگی چوار
چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج

مانگی شەش

مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت

مانگی نۆ

مانگی دە
چارەکی 
چوارەم

مانگی یانزە

مانگی دوانزە

725.00

750.00

700.00 100,800.00 144 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020
پرۆژەی  برایم ڤیو / 

شندۆخا

750.00 125,250.00 167 مانگی دوو

750.00 126,750.00 169 مانگی  سێ

750.00

750.00 171,000.00 228 مانگی چوار
چارەکی 
دووەم

750.00 188,250.00 251 مانگی پێنج

700.00 118,300.00 169 مانگی شەش

700.00

700.00 116,900.00 167 مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم

700.00 118,300.00 169 مانگی هەشت

700.00 159,600.00 228 مانگی نۆ

700.00

700.00 175,700.00 251 مانگی دە
چارەکی 
چوارەم

مانگی یانزە

مانگی دوانزە

725.00

700.00 100,800.00 144 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2021
پرۆژەی  برایم ڤیو / 

شندۆخا
750.00 171,000.00 228 مانگی دوو

مانگی  سێ

سەرچاوە: کۆمپانیای دەشتی/ ئایار 2021 

پرۆژەی برایم ڤیو/ 
شندۆخا ئێستا لە 

قۆناخی جێبەجێکردندایە 
و رووبەری شوقە و 

خانووەکانی بەپێی نرخی 
کۆمپانیا مامەڵەی 

پێوەدەکرێت و بە پارەی 
کاش %15 داشکاندنی 

بۆ دەکرێت. نرخی 
خانووبەرە لە پرۆژەی 

برایم ڤیو/ شندۆخا 
لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا بەراورد بە 
ساڵی رابردوو جێگیر 

بووە و نرخی یەک مەتر 
دووجا شوقە لە ساڵی 

2020 و چارەكی یەكەمی 
ئەمساڵ 725 دۆالر 

بووە.
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خشتەی ژمارە 308 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە پرۆژەی شاهان تاوەر / شندۆخا  لە زۆنی ئەی )رۆژهەڵاتی دهۆک(

زۆنی ئەی ) رۆژهەڵاتی دهۆک، شاهان تاوەر( 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن(
نرخی یەک مەتر دووجا شوقە

رووبەر 
بە مەتر 
دووجا 

مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا

تێکڕای 
نرخ بەپێی 

چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

کرێ شوقە
کڕین و 

فرۆشتن شوقە
کرێ

کڕین و 
فرۆشتن

 

 

 

 

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2019
پرۆژەی شاهان تاوەر / 

شندۆخا

مانگی دوو     

مانگی  سێ     

  

مانگی چوار     
چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج     

مانگی شەش      

  

مانگی حەوت     
چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت     

مانگی نۆ     

  

مانگی دە     
چارەکی 
چوارەم 

مانگی یانزە     

مانگی دوانزە     

 

 

990.00

1,080.00

 1,080.00  113,400.00 105 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020
پرۆژەی شاهان تاوەر / 

شندۆخا

 900.00  133,200.00 148 مانگی دوو

 1,080.00  211,680.00 196 مانگی  سێ

 1,080.00

 1,080.00  263,520.00 244 مانگی چوار
چارەکی 
دووەم

 1,080.00  319,680.00 296 مانگی پێنج

 1,080.00  455,760.00 422 مانگی شەش 

 900.00

 900.00  94,500.00 105 مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم

 900.00  133,200.00 148 مانگی هەشت

 900.00  176,400.00 196 مانگی نۆ

 900.00

 900.00  219,600.00 244 مانگی دە
چارەکی 
چوارەم 

 900.00  266,400.00 296 مانگی یانزە

 900.00  379,800.00 422 مانگی دوانزە

   990.00

 1,080.00  319,680.00 296 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2021
پرۆژەی شاهان تاوەر / 

شندۆخا
 900.00  379,800.00 422 مانگی دوو

مانگی  سێ     

سەرچاوە: کۆمپانیای دەشتی/ ئایار 2021 

پرۆژەی شاهان تاوەر/ 
شندۆخا ئێستا لە 

قۆناخی جێبەجێکردندایە 
و رووبەری شوقە و 

خانووەکانی بەپێی نرخی 
کۆمپانیا مامەڵەی 

پێوەدەکرێت و بە پارەی 
کاش %15 داشکاندنی بۆ 
دەکرێت.  نرخی خانووبەرە 
لە پرۆژەی شاهان تاوەر/ 

شندۆخا لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵ بەراورد 
بە ساڵی رابردوو دابەزیوە 

و نرخی یەک مەتر دووجا 
شوقە لە ساڵی 2020 

بە 990 دۆالر بووە و لە 
چارەكی یەكەمی ئەمساڵ 

دابەزیوە بۆ 900 دۆالر.



378

خشتەی ژمارە 309 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە پرۆژەی ئێم پی تاوەر/ شندۆخا لە زۆنی ئەی )رۆژهەڵاتی دهۆک(

زۆنی ئەی ) رۆژهەڵاتی دهۆک ، ئێم پی تاوەر(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن(
نرخی یەک مەتر دووجا شوقە

رووبەر بە 
مەتر دووجا

مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
کرێ شوقە

کڕین و فرۆشتن 
شوقە

کرێ
کڕین و 
فرۆشتن

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 پرۆژەی ئیم پی تاوەر / شندۆخا

مانگی دوو

مانگی  سێ

مانگی چوار
چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج

مانگی شەش

مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت

مانگی نۆ

مانگی دە
چارەکی 
چوارەم

مانگی یانزە

مانگی دوانزە

545.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 پرۆژەی ئیم پی تاوەر / شندۆخا

مانگی دوو

مانگی  سێ

545.00

545.00 70,850.00 130 مانگی چوار
چارەکی 
دووەم

545.00 71,940.00 132 مانگی پێنج

545.00 83,930.00 154 مانگی شەش

545.00

545.00 89,925.00 165 مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم

545.00 98,100.00 180 مانگی هەشت

مانگی نۆ

545.00

545.00 70,850.00 130 مانگی دە
چارەکی 
چوارەم

545.00 71,940.00 132 مانگی یانزە

545.00 83,930.00 154 مانگی دوانزە

545.00

545.00 89,925.00 165 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2021 545.00پرۆژەی ئیم پی تاوەر / شندۆخا 98,100.00 180 مانگی دوو

مانگی  سێ

سەرچاوە: کۆمپانیای دەشتی/ ئایار 2021 

پرۆژەی ئێم پی تاوەر/ 
شندۆخا ئێستا لە 

قۆناخی جێبەجێکردندایە 
و رووبەری شوقە و 

خانووەکانی بەپێی نرخی 
کۆمپانیا مامەڵەی 

پێوەدەکرێت و بە پارەی 
کاش %15 داشکاندنی 

بۆ دەکرێت. نرخی 
خانووبەرە لە پرۆژەی 

ئێم پی تاوەر/ شندۆخا 
لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا بەراورد بە 
ساڵی رابردوو جێگیر 

بووە و نرخی یەک مەتر 
دووجا  شوقە لە ساڵی 

2020 و چارەكی یەكەمی 
ئەمساڵ بە 545 دۆالر 

بووە.



379

خشتەی ژمارە 310 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە پرۆژەی سکنچەر تاوەر/ شندۆخا لە زۆنی ئەی )رۆژهەڵاتی دهۆک(

زۆنی ئەی ) رۆژهەڵاتی دهۆک، سکنچەر تاوەر/ شندۆخا( 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن(
نرخی یەک مەتر دووجا شوقە

رووبەر 
بە مەتر 
دووجا 

مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان 

تێکڕای نرخ 
لە یەک 
ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

کرێ 
شوقە

کڕین و 
فرۆشتن 

شوقە
کرێ

کڕین و 
فرۆشتن

 

 

 

 

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2019 پرۆژەی سکنچەر تاوەر/ شندۆخا

مانگی دوو     

مانگی  سێ     

  

مانگی چوار     
چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج     

مانگی شەش      

  

مانگی حەوت     
چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت     

مانگی نۆ     

  

مانگی دە     
چارەکی 
چوارەم 

مانگی یانزە     

مانگی دوانزە     

 

 

750.00

 

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2020 پرۆژەی سکنچەر تاوەر/ شندۆخا

مانگی دوو     

مانگی  سێ     

 750.00

 760.00  105,640.00 139 مانگی چوار
چارەکی 
دووەم

 750.00  114,750.00 153 مانگی پێنج

 258.00  205,110.00 795 مانگی شەش 

 750.00

مانگی حەوت     
چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت     

مانگی نۆ     

 750.00

مانگی دە     
چارەکی 
چوارەم 

مانگی یانزە     

مانگی دوانزە     

   750.00

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2021 مانگی دوو     پرۆژەی سکنچەر تاوەر/ شندۆخا

مانگی  سێ     

سەرچاوە: کۆمپانیای دەشتی/ ئایار 2021 

پرۆژەی سکنچەر تاوەر 
ئێستا لە قۆناخی 

جێبەجێکردندایە و 
رووبەری شوقە و 

خانووەکانی بەپێی نرخی 
کۆمپانیا مامەڵەی 

پێوەدەکرێت و بە پارەی 
کاش %15 داشکاندنی بۆ 
دەکرێت. نرخی خانووبەرە  

لە پرۆژەی سکنچەر 
تاوەر/ شندۆخا لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا 
بەراورد بە ساڵی رابردوو 
جێگیر بووە و نرخی یەک 

مەتر دووجا شوقە لە 
ساڵی 2020 و چارەكی 

یەكەمی ئەمساڵ بە 750 
دۆالر بووە.



380

خشتەی ژمارە 311 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە پرۆژەی مێرسین تاوەر/ ماسیک لە زۆنی ئەی )رۆژهەڵاتی دهۆک(

زۆنی ئەی ) رۆژهەڵاتی دهۆک، مێرسین تاوەر(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن(
نرخی یەک مەتر دووجا شوقە

رووبەر بە 
مەتر دووجا

مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
کرێ 
شوقە

کڕین و فرۆشتن 
شوقە

کرێ
کڕین و 
فرۆشتن

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 مێرسین تاوەر/ ماسیک

مانگی دوو

مانگی  سێ

مانگی چوار
چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج

مانگی شەش

مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت

مانگی نۆ

مانگی دە
چارەکی 
چوارەم

مانگی یانزە

مانگی دوانزە

680.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 مێرسین تاوەر/ ماسیک

مانگی دوو

مانگی  سێ

680.00

680.00 84,320.00 124 مانگی چوار
چارەکی 
دووەم

680.00 91,120.00 134 مانگی پێنج

680.00 95,880.00 141 مانگی شەش

680.00

680.00 103,360.00 152 مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت

مانگی نۆ

680.00

مانگی دە
چارەکی 
چوارەم

مانگی یانزە

مانگی دوانزە

680.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2021 مانگی دوومێرسین تاوەر/ ماسیک

مانگی  سێ

سەرچاوە: کۆمپانیای دەشتی/ ئایار 2021 

پرۆژەی مێرسین تاوەر 
ئێستا لە قۆناخی 
جێبەجێکردندایە. 

رووبەری شوقە و 
خانووەکانی بەپێی نرخی 

کۆمپانیا مامەڵەی 
پێوەدەکرێت و بە پارەی 
کاش %15 داشکاندنی 

بۆ دەکرێت. نرخی 
خانووبەرە لە پرۆژەی 

مێرسین تاوەر/ ماسیک 
لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا بەراورد بە 
ساڵی رابردوو جێگیر بووە 
و نرخی یەک مەتر دووجا 

لە ساڵی 2020 و چارەكی 
یەكەمی ئەمساڵ 680 

دۆالر بووە.



381

خشتەی ژمارە 312 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە پرۆژەی مان توین تاوەر / ماسیک  لە زۆنی ئەی )رۆژهەڵاتی دهۆک(

زۆنی ئەی ) رۆژهەڵاتی دهۆک ، مان توین تاوەر( 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن(
نرخی یەک مەتر دووجا شوقە

رووبەر 
بە مەتر 
دووجا 

مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان 
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا

تێکڕای 
نرخ بەپێی 

چارەکەکان 
کرێ شوقە

کڕین و 
فرۆشتن 

شوقە
کرێ

کڕین و 
فرۆشتن

 

 

 

 

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2019
پرۆژەی مان توین تاوەر /

ماسیک

مانگی دوو     

مانگی  سێ     

  

مانگی چوار     
چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج     

مانگی شەش      

  

مانگی حەوت     
چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت     

مانگی نۆ     

  

مانگی دە     
چارەکی 
چوارەم 

مانگی یانزە     

مانگی دوانزە     

 

 

650.00

 

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2020
پرۆژەی مان توین تاوەر /

ماسیک

مانگی دوو     

مانگی  سێ     

 650.00

 650.00  260,000.00 400 مانگی چوار
چارەکی 
دووەم

 650.00  191,750.00 295 مانگی پێنج

 650.00  167,700.00 258 مانگی شەش 

 650.00

مانگی حەوت     
چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت     

مانگی نۆ     

 650.00

مانگی دە     
چارەکی 
چوارەم 

مانگی یانزە     

مانگی دوانزە     

   650.00

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2021
پرۆژەی مان توین تاوەر /

ماسیک
مانگی دوو     

مانگی  سێ     

سەرچاوە: کۆمپانیای دەشتی/ ئایار 2021 

پرۆژەی مان توین 
تاوەر ئێستا لە قۆناخی 

جێبەجێکردندایە و 
رووبەری شوقە و 

خانووەکانی بەپێی نرخی 
کۆمپانیا مامەڵەی 

پێوەدەکرێت و بە پارەی 
کاش %15 داشکاندنی بۆ 
دەکرێت. نرخی خانووبەرە 

لە پرۆژەی مان توین 
تاوەر/ ماسیک لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا 
بەراورد بە ساڵی رابردوو 
جێگیر بووە و نرخی یەک 
مەتر دووجا  شوقە لەم 

پرۆژەدا لە ساڵی 2020 و 
چارەكی یەكەمی ئەمساڵ 

650 دۆالر بووە.



382

خشتەی ژمارە 313 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە پرۆژەی سەرهەڵدان تاوەر / بەرۆشکێ لە زۆنی ئەی )رۆژهەڵاتی دهۆک(

زۆنی ئەی ) رۆژهەڵاتی دهۆک، سەرهەڵدان تاوەر/ بەرۆشکێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن(
نرخی یەک مەتر دووجا شوقە

رووبەر بە 
مەتر دووجا

مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
کرێ شوقە

کڕین و فرۆشتن 
شوقە

کرێ
کڕین و 
فرۆشتن

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019
پرۆژەی سەرهەڵدان تاوەر /

بەرۆشکێ

مانگی دوو

مانگی  سێ

مانگی چوار
چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج

مانگی شەش

مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت

مانگی نۆ

مانگی دە
چارەکی 
چوارەم

مانگی یانزە

مانگی دوانزە

642.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020
پرۆژەی سەرهەڵدان تاوەر /

بەرۆشکێ

مانگی دوو

مانگی  سێ

642.00

664.00 83,000.00 125 مانگی چوار
چارەکی 
دووەم

620.00 93,000.00 150 مانگی پێنج

مانگی شەش

642.00

مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت

مانگی نۆ

642.00

مانگی دە
چارەکی 
چوارەم

مانگی یانزە

مانگی دوانزە

642.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2021
پرۆژەی سەرهەڵدان تاوەر /

بەرۆشکێ
مانگی دوو

مانگی  سێ

سەرچاوە: کۆمپانیای دەشتی/ ئایار 2021 

پرۆژەی سەرهەڵدان 
تاوەر/ بەرۆشکێ 
ئێستا لە قۆناخی 
جێبەجێکردندایە. 

رووبەری شوقە و 
خانووەکانی بەپێی نرخی 

کۆمپانیا مامەڵەی 
پێوەدەکرێت و بە پارەی 
کاش %15 داشکاندنی 

بۆ دەکرێت. نرخی 
خانووبەرە لە پرۆژەی 

سەرهەڵدان تاوەر/ 
بەرۆشکێ لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا 
بەراورد بە ساڵی رابردوو 
جێگیر بووە و نرخی یەک 

مەتر دووجا شوقە لە 
ساڵی 2020 و چارەكی 

یەكەمی ئەمساڵ بە 642 
دۆالر بووە.
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خشتەی ژمارە 413 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە پرۆژەی دهۆک تاوەر/ شێلێ  لە زۆنی ئەی )رۆژهەڵاتی دهۆک(

زۆنی ئەی ) رۆژهەڵاتی دهۆک، دهۆک تاوەر/ شێلێ( 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن(
نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەر 

بە مەتر 
دووجا 

مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان 
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان 
کرێ 
شوقە

کڕین و 
فرۆشتن شوقە

کرێ
کڕین و 
فرۆشتن

 

 

 

 

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2019 پرۆژەی دهۆک تاوەر/شیلێ 

مانگی دوو     

مانگی  سێ     

  

مانگی چوار     
چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج     

مانگی شەش      

  

مانگی حەوت     
چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت     

مانگی نۆ     

  

مانگی دە     
چارەکی 
چوارەم 

مانگی یانزە     

مانگی دوانزە     

 

 

800.00

 

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2020 پرۆژەی دهۆک تاوەر/شیلێ

مانگی دوو     

مانگی  سێ     

 800.00

 800.00  74,400.00 93 مانگی چوار
چارەکی 
دووەم

 800.00  104,000.00 130 مانگی پێنج

 800.00  160,000.00 200 مانگی شەش 

 800.00

 800.00  195,200.00 244 مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت     

مانگی نۆ     

 800.00

مانگی دە     
چارەکی 
چوارەم 

مانگی یانزە     

مانگی دوانزە     

   800.00

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2021 مانگی دوو     پرۆژەی دهۆک تاوەر/شیلێ

مانگی  سێ     

سەرچاوە: کۆمپانیای دەشتی/ ئایار 2021 

پرۆژەی دهۆک تاوەر 
ئێستا لە قۆناخی 

جێبەجێکردندایە و 
رووبەری شوقە و 

خانووەکانی بەپێی نرخی 
کۆمپانیا مامەڵەی 

پێوەدەکرێت و بە پارەی 
کاش %15 داشکاندنی بۆ 
دەکرێت. نرخی خانووبەرە 
لە پرۆژەی دهۆک تاوەر/ 

شێلێ لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا بەراورد بە 

ساڵی رابردوو جێگیر بووە 
و نرخی یەک مەتر دووجا  
شوقە لە ساڵی 2020 و 

چارەكی یەكەمی ئەمساڵ 
بە 800 دۆالر بووە.
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خشتەی ژمارە 315 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە پرۆژەی گۆڵدن ئەپارتمێنت/ ماڵتا  لە زۆنی ئەی )رۆژهەڵاتی دهۆک(

زۆنی ئەی ) رۆژهەڵاتی دهۆک، گۆڵدن ئەپارتمێنت/ ماڵتا(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن(
نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەر 

بە مەتر 
دووجا

مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
کرێ شوقە

کڕین و فرۆشتن 
شوقە

کرێ
کڕین و 
فرۆشتن

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 پرۆژەی گوڵدن ئەپارتمینت/ ماڵتا

مانگی دوو

مانگی  سێ

مانگی چوار
چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج

مانگی شەش

مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت

مانگی نۆ

مانگی دە
چارەکی 
چوارەم

مانگی یانزە

مانگی دوانزە

147.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 پرۆژەی گوڵدن ئەپارتمینت/ ماڵتا

مانگی دوو

مانگی  سێ

147.00

142.00 72,420.00 510 مانگی چوار
چارەکی 
دووەم

147.00 82,320.00 560 مانگی پێنج

158.00 82,476.00 522 مانگی شەش

147.00

مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت

مانگی نۆ

147.00

مانگی دە
چارەکی 
چوارەم

مانگی یانزە

مانگی دوانزە

147.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2021 مانگی دووپرۆژەی گوڵدن ئەپارتمینت/ ماڵتا

مانگی  سێ

سەرچاوە: کۆمپانیای دەشتی/ ئایار 2021 

پرۆژەی گۆڵدن 
ئەپارتمێنت/ ماڵتا 
ئێستا لە قۆناخی 
جێبەجێکردندایە. 

رووبەری شوقە و 
خانووەکانی بەپێی نرخی 

کۆمپانیا مامەڵەی 
پێوەدەکرێت و بە پارەی 
کاش %15 داشکاندنی 

بۆ دەکرێت. نرخی 
خانووبەرە لە پرۆژەی 

گوڵدن ئەپارتمێنت/ ماڵتا 
لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا بەراورد بە 
ساڵی رابردوو جێگیر 

بووە و نرخی یەک مەتر 
دووجا شوقە لە ساڵی 

2020 و چارەكی یەكەمی 
ئەمساڵ بە 147 دۆالر 

بووە.
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خشتەی ژمارە 316 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە پرۆژەی رۆژ ستی  لە زۆنی ئەی )رۆژهەڵاتی دهۆک(

زۆنی ئەی ) رۆژهەڵاتی دهۆک، رۆژ ستی(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن(
نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەر 

بە مەتر 
دووجا

مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
کرێ 
شوقە

کڕین و فرۆشتن 
شوقە

کرێ
کڕین و 
فرۆشتن

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 پرۆژەی رۆژ ستی

مانگی دوو

مانگی  سێ

مانگی چوار
چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج

مانگی شەش

مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت

مانگی نۆ

مانگی دە
چارەکی 
چوارەم

مانگی یانزە

مانگی دوانزە

621.44

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 پرۆژەی رۆژ ستی

مانگی دوو

مانگی  سێ

مانگی چوار
چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج

مانگی شەش

621.88

618.75 99,000.00 160 مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم

625.00 105,000.00 168 مانگی هەشت

مانگی نۆ

621.00

مانگی دە
چارەکی 
چوارەم

مانگی یانزە

مانگی دوانزە

621.00

مانگی یەک

چارەکی 
یەکەم

2021 مانگی دووپرۆژەی رۆژ ستی

مانگی  سێ

سەرچاوە: کۆمپانیای دەشتی/ ئایار 2021 

پرۆژەی رۆژ ستی کە لە 
)17/5/2020( مۆڵەتی 

لە دەستەی وەبەرهێنان 
وەرگرتووە، بە سەرمایەی 
143 ملیۆن و 650 هەزار 

دۆالر لەسەر رووبەری 
28 دۆنم و 45 هەزار 

مەتر جێبەجێكراوە، 
پرۆژەكە لە 1880 

یەكەی نیشتەجێبوون 
)شوقە( پێكهاتووە. 
ئەم پرۆژەیە ئێستا لە 

قۆناخی جێبەجێکردندایە 
و رووبەری شوقە و 

خانووەکانی بەپێی نرخی 
کۆمپانیا مامەڵەی 

پێوەدەکرێت. بە پارەی 
کاش %20 داشکاندنی بۆ 
دەکرێت. نرخی خانووبەرە 

لە پرۆژەی رۆژ ستی 
لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا بەراورد بە 
ساڵی رابردوو جێگیر بووە 
و نرخی یەک مەتر دووجا 
شوقە لە ساڵی 2020 و 

چارەكی یەكەمی ئەمساڵ 
621 دۆالر بووە.
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3.3.2  بازاڕی خانووبەرە لە زۆنی بی )رۆژئاوای دهۆک(

زۆنــی بــی لــە ســەنتەری پارێــزگای دهــۆک چەنــد گــەڕەک و پرۆژەیەکــی جیــاوازی بــواری نیشــتەجێبوون دەگرێتــەوە، ســاڵی 2019 نرخــی یــەک مەتــر 
ــەوە، نرخــی  ــری وەک ســاڵی 2019 ماونەت ــە ســاڵی 2020دا نرخــەکان بەجێگی ــەی پێوەکــراوە، ل ــە 540.56 دۆالر مامەڵ ــە ب ــەم زۆن ــوو ل دووجــا خان
یــەک مەتــر دووجــا خانــوو بــە 545.56 دۆالر کڕیــن و فرۆشــتنی پێوەکــراوە، بــەڵام لــە چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵدا نرخــی یــەک مەتــر دووجــا خانــوو 
بەرزبووەتــەوە بــۆ 589.35 دۆالر و نرخــی یــەک مەتــر دووجــا خانــوو بــۆ کــرێ دابەزیــوە بــۆ 1.17 دۆالر، لەکاتێکــدا ســاڵی 2019 نرخــی یــەک مەتــر 

دووجــا خانــوو بــۆ کــرێ بــە 1.48 دۆالر و ســاڵی 2019 بــە 1.54 دۆالر بــووە.

لــە پرۆژەکانــی رۆژهەڵاتــی دهــۆک بــۆ بــواری نیشــتەجێبوون کــە زۆربەیــان شــوقەن، نرخــی یــەک مەتــر دووجــا شــوقە لــە ســاڵی 2019 دا بــە 383.97 
دۆالر بــووە و بــۆ کرێــش بــە 1.67 دۆالر بــووە. لــە ســاڵی 2020دا دابەزیــوە بــۆ 373.13 دۆالر و بــۆ کرێــش وەک خــۆی ماوەتــەوە. جارێکــی دیکــە لــە 
چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵدا نرخــی یــەک مەتــر دووجــا شــوقە وەک ســاڵی 2019 ی لێهاتــووە و بــووە بــە 382.35 دۆالر و نرخــی یــەک مەتــر دووجــا 

شــوقە بــۆ کــرێ بــە 1.67 دۆالر بــووە. 

لــە رۆژهەڵاتــی دهــۆک نرخــی یــەک مەتــر دووجــا زەوی بەرزتــرە لــە نرخــی یــەک مەتــر دووجــا خانــوو )هــۆکاری ســەرەکیش شــوێنی زەوییەکانــە لــەم 
ناوچەیــە(، لــە ســاڵی 2019دا نرخــی یــەک مەتــر دووجــا زەوی بــە 513.56 دۆالر و ســاڵی 2020 بــە 510 دۆالر مامەڵــەی پێوەکــراوە. لــە چارەکــی 

یەکەمــی ئەمساڵیشــدا نرخــی یــەک مەتــر دووجــا زەوی بووەتــە 545 دۆالر.  
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خشتەی ژمارە 317  نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی گرێ باسی لە زۆنی بی )رۆژئاوای دهۆک(

زۆنی بی  ) رۆژئاوای دهۆک – گەڕەکی گرێ باسی(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن(
نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 

مەتر دووجا 
خانوو

مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
کرێ شوقە

کڕین و فرۆشتن 
شوقە

کرێ
کڕین و 
فرۆشتن

576.88

703.33

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گرێ باسی

700.00 105,000.00 150 مانگی دوو

706.67 106,000.00 150 مانگی  سێ

450.42

327.87 100,000.00 305 مانگی چوار
چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج

572.97 106,000.00 185 مانگی شەش

357.14

مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت

357.14 125,000.00 350 مانگی نۆ

891.83

990.57 315,000.00 318 مانگی دە
چارەکی 
چوارەم

مانگی یانزە

793.10 230,000.00 290 مانگی دوانزە

498.62

505.43

610.86 135,000.00 221 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گرێ باسی

400.00 140,000.00 350 مانگی دوو

مانگی  سێ

491.80

مانگی چوار
چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج

491.80 90,000.00 183 مانگی شەش

632.83

815.67 177,000.00 217 مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت

450.00 90,000.00 200 مانگی نۆ

433.33

525.64 205,000.00 390 مانگی دە
چارەکی 
چوارەم

366.67 55,000.00 150 مانگی یانزە

433.33 143,000.00 330 مانگی دوانزە

464.40

705.13 110,000.00 156 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2021 464.40گرێ باسی 150,000.00 323 مانگی دوو

367.65 125,000.00 340 مانگی  سێ

سەرچاوە: کۆمپانیای دورهام/ ئایار 2021 و نووسینگەی هەوار/ ئایار 2021

نرخی خانووبەرە لە 
گەڕەکی گرێ باسی لە 

چارەکی یەکەمی ئەمساڵ 
و دوو ساڵی رابردوودا 
دابەزیوە و نرخی یەک 

مەتر دووجا خانوو 
لە ساڵی 2019 دا بە 

576.88 دۆالر بووە، لە 
ساڵی 2020 بە 498.62 

دۆالر و لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا بە 

464.40 دۆالر مامەڵەی 
پێوەکراوە.
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خشتەی ژمارە 318 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی ماسیکێ لە زۆنی بی )رۆژئاوای دهۆک(

زۆنی بی  ) رۆژئاوای دهۆک – گەڕەکی ماسیکێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن(
نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 

مەتر دووجا 
خانوو

مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
کرێ خانوو

کڕین و فرۆشتن 
خانوو

کرێ کڕین و فرۆشتن

1.75

1.75

620.00

600.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 ماسیکێ

مانگی دوو

1.75 600.00 350.00 120,000.00 200 مانگی  سێ

1.75 640.00

مانگی چوار

چارەکی 
دووەم

640.00 128,000.00 200 مانگی پێنج

1.75 350.00 200 مانگی شەش

1.75 587.50

625.00 125,000.00 200 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

1.75 550.00 350.00 110,000.00 200 مانگی نۆ

1.75 727.50

مانگی دە
چارەکی 
1.75چوارەم 825.00 350.00 165,000.00 200 مانگی یانزە

1.75 630.00 350.00 126,000.00 200 مانگی دوانزە

2.04

2.33

650.00

645.83

1.75 750.00 350.00 150,000.00 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 ماسیکێ

2.92 541.67 350.00 65,000.00 120 مانگی دوو

350.00 مانگی  سێ

2.92

مانگی چوار

چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج

2.92 350.00 120 مانگی شەش

1.75 740.00

1.75 725.00 350.00 145,000.00 200 مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم

800.00 160,000.00 200 مانگی هەشت

1.75 740.00 350.00 148,000.00 200 مانگی نۆ

1.75 650.00

1.75 625.00 350.00 125,000.00 200 مانگی دە
چارەکی 
چوارەم

مانگی یانزە

1.75 675.00 350.00 135,000.00 200 مانگی دوانزە

1.50 578.70

1.39 578.70 300.00 125,000.00 216 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2021 1.50ماسیکێ 585.00 300.00 117,000.00 200 مانگی دوو

2.22 503.70 300.00 68,000.00 135 مانگی  سێ

سەرچاوە: کۆمپانیای دورهام/ ئایار 2021 و نووسینگەی هەوار/ ئایار 2021

نرخی خانووبەرە لە 
ماسیکێ لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵ و دوو 
ساڵی رابردوودا دابەزیوە 
و نرخی یەک مەتر دووجا 

خانوو لە ساڵی 2019 
بە 620 دۆالر بووە، لە 

ساڵی 2020 بە 650 
دۆالر و لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا بە 
578.70 دۆالر مامەڵەی 
پێوەکراوە. لەڕووی کرێ، 

نرخی یەک مەتر دووجا 
خانوو لەم پرۆژەیەدا لە 

ساڵی 2019 بە 1.75 
دۆالر، لە ساڵی 2020 بە 
2.04 دۆالر و لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا بە 
1.50 دۆالر بووە.
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خشتەی ژمارە 319 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی ماڵتا  لە زۆنی بی )رۆژئاوای دهۆک(

زۆنی بی  ) رۆژئاوای دهۆک – گەڕەکی ماڵتا(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن(
نرخی یەک مەتر دووجا خانوو

رووبەر بە مەتر 
دووجا خانوو

مانگەکان چارەکی ساڵ
ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پرۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ خانوو
کڕین و فرۆشتن 

خانوو
کرێ

کڕین و 
فرۆشتن

506.25

483.33

483.33 72,500.00 150 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 ماڵتا

مانگی دوو

مانگی  سێ

512.50

512.50 102,500.00 200 مانگی چوار
چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج

مانگی شەش

515.00

مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت

515.00 103,000.00 200 مانگی نۆ

500.00

مانگی دە
چارەکی 
چوارەم

مانگی یانزە

500.00 100,000.00 200 مانگی دوانزە

592.00

625.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 ماڵتا

625.00 125,000.00 200 مانگی دوو

مانگی  سێ

مانگی چوار
چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج

مانگی شەش

525.00

مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم

550.00 110,000.00 200 مانگی هەشت

500.00 100,000.00 200 مانگی نۆ

592.00

600.00 120,000.00 200 مانگی دە
چارەکی 
چوارەم

592.00 148,000.00 250 مانگی یانزە

342.59 74,000.00 216 مانگی دوانزە

625.00

666.67 72,000.00 108 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2021 600.00ماڵتا 120,000.00 200 مانگی دوو

625.00 100,000.00 160 مانگی  سێ

سەرچاوە: کۆمپانیای دورهام/ ئایار 2021 و نووسینگەی هەوار/ ئایار 2021

نرخی خانووبەرە لە 
گەرەكی ماڵتا لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵ و 
دوو ساڵی رابردوودا 
بەرزبووەتەوە. نرخی 

یەک مەتر دووجا خانوو 
لە ساڵی 2019 دا بە 

506.25 دۆالر بووە، لە 
ساڵی 2020 بە 592 دۆالر 

و لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا بە 625 دۆالر 

مامەڵەی پێوەکراوە.
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خشتەی ژمارە 320  نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی گەلی لە زۆنی بی )رۆژئاوای دهۆک(

زۆنی بی ) رۆژئاوای دهۆک – گەڕەکی گەلی(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن(
نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 

مەتر دووجا 
خانوو

مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
کرێ شوقە

کڕین و فرۆشتن 
شوقە

کرێ
کڕین و 
فرۆشتن

1.06

1.00

424.09

350.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی گەلی

1.00 350.00 200.00 70,000.00 200 مانگی دوو

1.00 200.00 200 مانگی  سێ

1.33 414.84

429.69 55,000.00 128 مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

1.33 400.00 200.00 60,000.00 150 مانگی شەش

0.91 454.55

مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

0.91 454.55 200.00 100,000.00 220 مانگی نۆ

1.11 433.33

مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزەچوارەم

1.11 433.33 200.00 78,000.00 180 مانگی دوانزە

1.10

1.00

384.62

436.36

مانگی یەک

چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی گەلی

436.36 72,000.00 165 مانگی دوو

1.00 200.00 200 مانگی  سێ

1.18 343.97

مانگی چوار
چارەکی 
335.00دووەم 67,000.00 200 مانگی پێنج

1.18 352.94 200.00 60,000.00 170 مانگی شەش

1.21

مانگی حەوت

چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت

1.21 200.00 165 مانگی نۆ

1.03 384.62

مانگی دە
چارەکی 
چوارەم

1.03 384.62 200.00 75,000.00 195 مانگی یانزە

1.03 200.00 195 مانگی دوانزە

0.84 418.75

150.00 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2021 0.75گەڕەکی گەلی 425 150.00 85,000.00 200 مانگی دوو

0.94 412.5 150.00 66,000.00 160 مانگی  سێ

سەرچاوە: کۆمپانیای دورهام/ ئایار 2021 و نووسینگەی هەوار/ ئایار 2021

نرخی خانووبەرە لە 
گەڕەکی گەلی لە 
چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا بەراورد 
بە ساڵی رابردوو 

بەرزبووەتەوە. نرخی 
یەک مەتر دووجا خانوو 

لە ساڵی 2019 بە 
424.09 دۆالر بووە، لە 
ساڵی 2020 بە 384.62 

دۆالر و لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا بە 

418.75 دۆالر مامەڵەی 
پێوەکراوە. لەڕووی کرێ، 

نرخی یەک مەتر دووجا 
خانوو لەم پرۆژەیەدا لە 

ساڵی 2019 بە 1.06 
دۆالر بووە، لە ساڵی 
2020 بە 1.10 دۆالر 

و لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا بە 0.84 دۆالر 

بەکرێدراوە.



391

خشتەی ژمارە 321 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی شاخکێ  لە زۆنی بی )رۆژئاوای دهۆک(

زۆنی بی ) رۆژئاوای دهۆک – گەڕەکی شاخکێ( 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن(
نرخی یەک مەتر دووجا خانوو 

رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای 
نرخ بەپێی 

چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

کرێ 
خانوو

کڕین و 
فرۆشتن 

خانوو
کرێ

کڕین و 
فرۆشتن

 

 

692.50

735.00

 490.00  122,500.00 250 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی شاخکێ 

 760.00  114,000.00 150 مانگی دوو

 735.00  147,000.00 200 مانگی  سێ

 925.00

مانگی چوار     
چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج     

 925.00  185,000.00 200 مانگی شەش 

 458.33

مانگی حەوت     
چارەکی 
سێیەم

 458.33  110,000.00 240 مانگی هەشت

مانگی نۆ     

 650.00

مانگی دە     
چارەکی 
چوارەم 

مانگی یانزە     

 650.00  130,000.00 200 مانگی دوانزە

 

 

595.00

595.00

 575.00  115,000.00 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی شاخکێ 

 615.00  123,000.00 200 مانگی دوو

مانگی  سێ     

  

مانگی چوار     
چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج     

مانگی شەش      

 652.17

مانگی حەوت     
چارەکی 
سێیەم

 652.17  165,000.00 253 مانگی هەشت

مانگی نۆ     

 550.00

مانگی دە     
چارەکی 
چوارەم 

مانگی یانزە     

 550.00  110,000.00 200 مانگی دوانزە

   600.00

 900.00  270,000.00 300 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2021 533.33 گەڕەکی شاخکێ   160,000.00 300 مانگی دوو

 600.00  120,000.00 200 مانگی  سێ

سەرچاوە: کۆمپانیای دورهام/ ئایار 2021 و نووسینگەی هەوار/ ئایار 2021

نرخی خانووبەرە لە 
گەڕەکی شاخکێ لە 

چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا بەراورد 
بە ساڵی رابردوو 

بەرزبووەتەوە. نرخی یەک 
مەتر دووجا خانوو لە 

ساڵی 2019 بە 692.50 
دۆالر بوو، لە ساڵی 

2020 بە 595 دۆالر 
و لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا بە 600 دۆالر 
مامەڵەی پێوەکراوە. 
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خشتەی ژمارە 322 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی زرکا لە زۆنی بی )رۆژئاوای دهۆک(

زۆنی بی ) رۆژئاوای دهۆک - گەڕەک (
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن(
نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 

مەتر دووجا 
خانوو

مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
کرێ 
خانوو

کڕین و فرۆشتن 
خانوو

کرێ کڕین و فرۆشتن

616.00

592.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی زرکا

544.00 136,000.00 250 مانگی دوو

640.00 128,000.00 200 مانگی  سێ

645.00

مانگی چوار
چارەکی 
دووەم

645.00 129,000.00 200 مانگی پێنج

مانگی شەش

520.00

500.00 125,000.00 250 مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت

540.00 135,000.00 250 مانگی نۆ

640.00

مانگی دە
چارەکی 
چوارەم

مانگی یانزە

640.00 128,000.00 200 مانگی دوانزە

526.00

488.00

488.00 122,000.00 250 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی زرکا

مانگی دوو

مانگی  سێ

512.00

مانگی چوار
چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج

512.00 128,000.00 250 مانگی شەش

541.11

520.00 130,000.00 250 مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت

562.22 126,500.00 225 مانگی نۆ

540.00

540.00 81,000.00 150 مانگی دە
چارەکی 
چوارەم

568.00 142,000.00 250 مانگی یانزە

540.00 135,000.00 250 مانگی دوانزە

512.00

492.00 123,000.00 250 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2021 540.00گەڕەکی زرکا 135,000.00 250 مانگی دوو

512.00 128,000.00 250 مانگی  سێ

سەرچاوە: کۆمپانیای دورهام/ ئایار 2021 و نووسینگەی هەوار/ ئایار 2021

نرخی خانووبەرە لە 
گەڕەکی زرکا لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵ و 
دوو ساڵی رابردوودا 

دابەزیوە. نرخی یەک مەتر 
دووجا خانوو لە ساڵی 

2019 بە 616 دۆالر 
بوو، لە ساڵی 2020 بە 

526 دۆالر و لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا بە 
512 دۆالر مامەڵەی 

پێوەکراوە. 
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خشتەی ژمارە 323 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە ئیتیتێ / پرۆژەی دهۆک ستی A لە زۆنی بی )رۆژئاوای دهۆک(

زۆنی بی ) رۆژئاوای  دهۆک ، پرۆژەی ئیتیتێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن(
نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەر 

بە مەتر 
دووجا

مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
کرێ شوقە

کڕین و فرۆشتن 
شوقە

کرێ
کڕین و 
فرۆشتن

2.00 418.00

412.00

424.00 53,000.00 125 مانگی یەک

چارەکی 
یەکەم

2019 A ئیتیت / دهۆک ستی

مانگی دوو

400.00 50,000.00 125 مانگی  سێ

2.00 424.00

مانگی چوار
چارەکی 
دووەم

2.00 424.00 250.00 53,000.00 125 مانگی پێنج

424.00 53,000.00 125 مانگی شەش

2.00 424.00

مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم

2.00 424.00 250.00 53,000.00 125 مانگی هەشت

مانگی نۆ

1.60 400.00

مانگی دە
چارەکی 
چوارەم

1.60 400.00 200.00 50,000.00 125 مانگی یانزە

مانگی دوانزە

1.80

2.00

412.00

412.00

2.00 424.00 250.00 53,000.00 125 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 A ئیتیت / دهۆک ستی

مانگی دوو

2.00 400.00 250.00 50,000.00 125 مانگی  سێ

1.00 424.00

مانگی چوار
چارەکی 
0.00دووەم 424.00 53,000.00 125 مانگی پێنج

2.00 424.00 250.00 53,000.00 125 مانگی شەش

2.00 412.00

مانگی حەوت
چارەکی 
2.00سێیەم 400.00 250.00 50,000.00 125 مانگی هەشت

2.00 424.00 250.00 53,000.00 125 مانگی نۆ

1.60 400.00

1.60 400.00 200.00 50,000.00 125 مانگی دە

چارەکی 
چوارەم

مانگی یانزە

مانگی دوانزە

2.00 392.00

400.00 50,000.00 125 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2021 A 2.00ئیتیت / دهۆک ستی 376.00 250.00 47,000.00 125 مانگی دوو

2.00 392.00 250.00 49,000.00 125 مانگی  سێ

سەرچاوە: کۆمپانیای دەشتی/ ئایار 2021 

 نرخی خانووبەرە لە 
پرۆژەی ئیتیتێ / دهۆک 

ستی A لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵ و دوو 

ساڵی رابردوودا دابەزیوە. 
نرخی یەک مەتر دووجا 
خانوو لە ساڵی 2019 

بە 418 دۆالر بووە، لە 
ساڵی 2020 بە 650 دۆالر 

و لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا بە 392 دۆالر 

مامەڵەی پێوەکراوە. 
لەڕووی کرێ، نرخی یەک 

مەتر دووجا خانوو لەم 
پرۆژەیەدا لە ساڵی 2019 

بە دوو دۆالر بووە، لە 
ساڵی 2020 بە 1.80 

دۆالر و لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا بە دوو 

دۆالر بەکرێدراوە.
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خشتەی ژمارە 324 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە ئیتیتێ / پرۆژەی روو ستی لە زۆنی بی )رۆژئاوای دهۆک(

زۆنی بی ) رۆژئاوای  دهۆک ، روو ستی/ ئیتیتێ( 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن(
نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەر 

بە مەتر 
دووجا 

مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان 
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان 
کرێ 
شوقە

کڕین و 
فرۆشتن شوقە

کرێ
کڕین و 
فرۆشتن

1.48   

1.48

310.19

307.41

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2019 ئیتیتێ / روو ستی 

1.48 307.41 200.00 41,500.00 135 مانگی دوو

مانگی  سێ     

1.48 312.96

1.48 311.11 200.00 42,000.00 135 مانگی چوار
چارەکی 
دووەم

1.48 314.81 200.00 42,500.00 135 مانگی پێنج

مانگی شەش      

1.48 318.52

1.48 325.93 200.00 44,000.00 135 مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم

1.48 311.11 200.00 42,000.00 135 مانگی هەشت

مانگی نۆ     

1.11 303.70

مانگی دە     
چارەکی 
چوارەم 

مانگی یانزە     

1.11 303.70 150.00 41,000.00 135 مانگی دوانزە

1.11

1.11

292.59

296.30

1.11 296.30 150.00 40,000.00 135 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 ئیتیتێ / روو ستی 

مانگی دوو     

مانگی  سێ     

1.11 305.56

1.11 300.00 150.00 40,500.00 135 مانگی چوار
چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج     

1.11 311.11 150.00 42,000.00 135 مانگی شەش 

1.11 288.89

مانگی حەوت     
چارەکی 
سێیەم

1.11 288.89 150.00 39,000.00 135 مانگی هەشت

مانگی نۆ     

1.11 285.19

1.11 285.19 150.00 38,500.00 135 مانگی دە
چارەکی 
چوارەم 

مانگی یانزە     

مانگی دوانزە     

 1.11  283.33

1.11 277.78 150.00 37,500.00 135 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2021 مانگی دوو     ئیتیتێ / روو ستی 

1.11 288.89 150.00 39,000.00 135 مانگی  سێ

سەرچاوە: کۆمپانیای دەشتی/ ئایار 2021 

پرۆژەی ڕوو ستی کە 
لە )24/10/2010( 

مۆڵەتی لە دەستەی 
وەبەرهێنان وەرگرتووە، 

بە سەرمایەی 9 ملیۆن و 
50 هەزار دۆالر لەسەر 
رووبەری 5 دۆنم و 70 

هەزار مەتر جێبەجێكراوە 
و لە 196 یەكەی 

نیشتەجێبوون )شوقە( 
 پێكهاتووە.

نرخی خانووبەرە لە ئیتیتێ 
/ روو ستی لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵ و 
دوو ساڵی رابردوودا 
دابەزیوە. نرخی یەک 

مەتر دووجا خانوو لە 
ساڵی 2019 بە 310.19 

دۆالر بووە، لە ساڵی 
2020 بە 292.59 

دۆالر و لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا بە 

283.33 دۆالر مامەڵەی 
پێوەکراوە. لەڕووی کرێ، 

نرخی یەک مەتر دووجا 
خانوو لەم پرۆژەیەدا لە 

ساڵی 2019 بە 1.48 
دۆالر بووە، لە ساڵی 
2020 بە 1.11 دۆالر 

و لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا بە 1.11 دۆالر 

بەکرێدراوە.
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خشتەی ژمارە 325 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە ماسیكێ / پرۆژەی پاشا ستی لە زۆنی بی )رۆژئاوای دهۆک(

زۆنی ئەی ) رۆژهەڵاتی دهۆک ، پاشا ستی( 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن(
نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەر 

بە مەتر 
دووجا 

مانگەکان  چارەکی ساڵ
ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پرۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

کرێ 
شوقە

کڕین و فرۆشتن 
شوقە

کرێ
کڕین و 
فرۆشتن

2.42

2.42

514.11

516.13

2.42 524.19 300.00 65,000.00 124 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 ماسیك / پاشا ستی

مانگی دوو     

2.42 508.06 300.00 63,000.00 124 مانگی  سێ

2.42 512.10

مانگی چوار     
چارەکی 
دووەم

2.42 512.10 300.00 63,500.00 124 مانگی پێنج

مانگی شەش      

2.42 524.19

مانگی حەوت     
چارەکی 
سێیەم

2.42 524.19 300.00 65,000.00 124 مانگی هەشت

مانگی نۆ     

2.42 504.03

مانگی دە     
چارەکی 
چوارەم 

2.42 504.03 300.00 62,500.00 124 مانگی یانزە

مانگی دوانزە     

2.42

2.42

489.92

491.94

2.42 491.94 300.00 61,000.00 124 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 ماسیك / پاشا ستی

مانگی دوو     

مانگی  سێ     

 495.97

مانگی چوار     
چارەکی 
دووەم

 500.00  62,000.00 124 مانگی پێنج

 491.94  61,000.00 124 مانگی شەش 

1.21 487.90

2.42 479.84 300.00 59,500.00 124 مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم

0.00 495.97  61,500.00 124 مانگی هەشت

مانگی نۆ     

2.42 483.87

مانگی دە     
چارەکی 
چوارەم 

2.42 483.87 300.00 60,000.00 124 مانگی یانزە

مانگی دوانزە     

 2.02  463.71

2.02 475.81 250.00 59,000.00 124 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2021 مانگی دوو     ماسیك / پاشا ستی

2.02 451.61 250.00 56,000.00 124 مانگی  سێ

سەرچاوە: کۆمپانیای دەشتی/ ئایار 2021 

پرۆژەی پاشا ستی لە 
رۆژی )29/11/2011( 

مۆڵەتی لە بەڕێوەبەرایەتی 
گشتی وەبەرهێنانی 
دهۆك وەرگرتووە، 

پرۆژەكە بە سەرمایەی 
11 ملیۆن و 970 هەزار 

دۆالر لەسەر رووبەری 
4 دۆنم و 4 هەزار مەتر 
جێبەجێكراوە و لە 240 

یەكەی نیشتەجێبوون 
)شوقە( پێكهاتووە. 

نرخی خانووبەرە لە 
پرۆژەی ماسیكێ/ پاشا 

ستی لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵ و دوو ساڵی 

رابردوودا دابەزیوە. 
نرخی یەک مەتر دووجا 

خانوو لە ساڵی 2019 بە 
514.11 دۆالر بوو، لە 

ساڵی 2020 بە 292.59 
دۆالر و لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا بە 
283.33 دۆالر مامەڵەی 
پێوەکراوە. لەڕووی کرێ، 

نرخی یەک مەتر دووجا 
خانوو لەم پرۆژەیەدا لە 

ساڵی 2019 بە 1.48 
دۆالر بووە، لە ساڵی 
2020 بە 1.11 دۆالر 

و لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا بە 1.11 دۆالر 

بووە.
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خشتەی ژمارە 326 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدانی خانوو لە کۆمەڵگەی نیوالند لە زۆنی بی )رۆژئاوای دهۆک(

زۆنی بی ) رۆژئاوای دهۆک ، نیوالند/ نزارکێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن(
نرخی یەک مەتر دووجا شوقە

رووبەر بە 
مەتر دووجا

مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
کرێ شوقە

کڕین و فرۆشتن 
شوقە

کرێ
کڕین و 
فرۆشتن

1.67

1.67

328.13

175.00

1.67 350.00 200.00 42,000.00 120 مانگی یەک

چارەکی 
یەکەم

2019 نزاركێ / نیوالند 1 / 2

مانگی دوو

1.67 0.00 200.00 120 مانگی  سێ

1.67 322.92

مانگی چوار
چارەکی 
1.67دووەم 333.33 200.00 40,000.00 120 مانگی پێنج

1.67 312.50 200.00 37,500.00 120 مانگی شەش

0.83 345.83

345.83 41,500.00 120 مانگی حەوت

چارەکی 
سێیەم

1.67 200.00 120 مانگی هەشت

0.00 345.83 41,500.00 120 مانگی نۆ

1.67 333.33

1.67 312.50 200.00 37,500.00 120 مانگی دە

چارەکی 
چوارەم

1.67 345.83 200.00 41,500.00 120 مانگی یانزە

0.00 333.33 40,000.00 120 مانگی دوانزە

1.25

1.67

333.33

341.67

1.67 200.00 120 مانگی یەک

چارەکی 
یەکەم

2020 نزاركێ / نیوالند 1 / 2

مانگی دوو

341.67 41,000.00 120 مانگی  سێ

1.25 333.33

1.25 312.50 150.00 37,500.00 120 مانگی چوار
چارەکی 
دووەم

1.25 345.83 150.00 41,500.00 120 مانگی پێنج

1.25 333.33 150.00 40,000.00 120 مانگی شەش

1.25 325.00

مانگی حەوت

چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

1.25 325.00 150.00 39,000.00 120 مانگی نۆ

1.25 333.33

1.25 312.50 150.00 37,500.00 120 مانگی دە

چارەکی 
چوارەم

1.25 345.83 150.00 41,500.00 120 مانگی یانزە

333.33 40,000.00 120 مانگی دوانزە

1.25 333.33

1.25 345.83 150.00 41,500.00 120 مانگی یەک

چارەکی 
یەکەم

2021 333.33نزاركێ/ نیوالند 1 / 2 40,000.00 120 مانگی دوو

1.25 312.50 150.00 37,500.00 120 مانگی  سێ

سەرچاوە: کۆمپانیای دەشتی/ ئایاری 2021 

پرۆژەی نیوالند لە 
)12/3/2009( مۆڵەتی 

لە دەستەی وەبەرهێنان 
وەرگرتووە، پرۆژەكە بە 

سەرمایەی 12 ملیۆن و 200 
هەزار دۆالر لەسەر رووبەری 

10دۆنم و 45 هەزار مەتر 
جێبەجێكراوە و لە 300 یەكەی 

نیشتەجێبوون )شوقە( 
پێكهاتووە.  پرۆژەی نیوالند 

2 لە رۆژی )16/3/2009( 
مۆڵەتی لە دەستەی 

وەبەرهێنان وەرگرتووە و 
بە سەرمایەی 5 ملیۆن و 
920 هەزار دۆالر لەسەر 

رووبەری 7 دۆنم و 53 هەزار 
مەتر جێبەجێكراوە و لە 168 

یەكەی نیشتەجێبوون )شوقە( 
پێكهاتووە. نرخی خانووبەرە 

لە پرۆژەی نزاركێ/ نیوالند 
1 و نیوالند 2 لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵ و دوو ساڵی 
رابردوودا بەرزبووەتەوە. 

نرخی یەک مەتر دووجا خانوو 
لە ساڵی 2019 بە 328.13 

دۆالر بووە، لە ساڵی 2020 بە 
333.33 دۆالر و لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا بە 333.33 
دۆالر مامەڵەی پێوەکراوە. 

لەڕووی کرێ، نرخی یەک مەتر 
دووجا خانوو لەم پرۆژەیەدا 

لە ساڵی 2019 بە 1.67 دۆالر 
بووە، لە ساڵی 2020 بە 1.25 

دۆالر و لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا بە 1.25 دۆالر 

بەکرێدراوە.
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خشتەی ژمارە 327 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە نزاركێ / پرۆژەی بارز لە زۆنی بی )رۆژئاوای دهۆک(

زۆنی بی ) رۆژئاوای  دهۆک ، نزارکێ/ پرۆژەی بارز( 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن(
نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەر 

بە مەتر 
دووجا 

مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان 
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان 
کرێ شوقە

کڕین و فرۆشتن 
شوقە

کرێ كاش

1.67

1.67

357.29

356.25

1.67 345.83 200.00 41,500.00 120 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 نزاركێ / بارز

مانگی دوو     

1.67 366.67 200.00 44,000.00 120 مانگی  سێ

1.67 383.33

مانگی چوار     
چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج     

1.67 383.33 200.00 46,000.00 120 مانگی شەش 

1.67 358.33

مانگی حەوت     
چارەکی 
سێیەم

1.67 358.33 200.00 43,000.00 120 مانگی هەشت

مانگی نۆ     

1.67 345.83

0.00 345.83  41,500.00 120 مانگی دە
چارەکی 
چوارەم 

1.67 345.83 200.00 41,500.00 120 مانگی یانزە

1.67 345.83 200.00 41,500.00 120 مانگی دوانزە

1.67

1.67

345.83

350.00

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2020 نزاركێ / بارز

1.67 350.00 200.00 42,000.00 120 مانگی دوو

مانگی  سێ     

1.67 345.83

1.67 345.83 200.00 41,500.00 120 مانگی چوار
چارەکی 
دووەم

1.67 345.83 200.00 41,500.00 120 مانگی پێنج

0.00 345.83  41,500.00 120 مانگی شەش 

1.67 341.67

مانگی حەوت     
چارەکی 
سێیەم

1.67 341.67 200.00 41,000.00 120 مانگی هەشت

مانگی نۆ     

1.67 345.83

0.00 345.83  41,500.00 120 مانگی دە
چارەکی 
چوارەم 

1.67 345.83 200.00 41,500.00 120 مانگی یانزە

1.67 345.83 200.00 41,500.00 120 مانگی دوانزە

 1.67  339.58

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2021 1.67نزاركێ/ بارز 345.83 200.00 41,500.00 120 مانگی دوو

1.67 333.33 200.00 40,000.00 120 مانگی  سێ

سەرچاوە: کۆمپانیای دەشتی/ ئایار 2021 

 نرخی خانووبەرە لە 
پرۆژەی نزاركێ/ بارز 
لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵ و دوو ساڵی 
رابردوودا دابەزیوە. 

نرخی یەک مەتر دووجا 
خانوو لە ساڵی 2019 بە 
357.29 دۆالر بووە، لە 
ساڵی 2020 بە 345.83 

دۆالر و لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا بە 

339.58 دۆالر مامەڵەی 
پێوەکراوە. لەڕووی کرێ، 

نرخی یەک مەتر دووجا 
خانوو لەم پرۆژەیەدا 

لە ساڵی 2019 تاوەكو 
كۆتایی چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵ بە 1.67 دۆالر 

بووە.
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خشتەی ژمارە 328 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە نزاركێ/ پرۆژەی لیالڤ ستی  لە زۆنی بی )رۆژئاوای دهۆک(

زۆنی بی ) رۆژئاوای  دهۆک ، لیالڤ ستی( 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن(
نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەر 

بە مەتر 
دووجا 

مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان 
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان 
کرێ 
شوقە

کڕین و فرۆشتن 
شوقە

کرێ
کڕین و 
فرۆشتن

1.76

1.80

445.22

384.62

1.54 384.62 200.00 50,000.00 130 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 نزاركێ/ لیالڤ ستی 

2.06 470.59 350.00 80,000.00 170 مانگی دوو

 376.92  49,000.00 130 مانگی  سێ

1.76 431.62

1.47 404.41 200.00 55,000.00 136 مانگی چوار
چارەکی 
دووەم

2.06 458.82 350.00 78,000.00 170 مانگی پێنج

مانگی شەش      

 458.82

مانگی حەوت     
چارەکی 
سێیەم

 458.82  78,000.00 170 مانگی هەشت

مانگی نۆ     

1.76 464.71

 376.92  49,000.00 130 مانگی دە
چارەکی 
چوارەم 

1.76 464.71 300.00 79,000.00 170 مانگی یانزە

1.76 464.71 300.00 79,000.00 170 مانگی دوانزە

1.47

1.18

431.62

431.62

 404.41  55,000.00 136 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 نزارکێ / لیالڤ ستی 

1.18 458.82 200.00 78,000.00 170 مانگی دوو

مانگی  سێ     

1.62 431.62

مانگی چوار     
چارەکی 
دووەم

1.47 404.41 200.00 55,000.00 136 مانگی پێنج

1.76 458.82 300.00 78,000.00 170 مانگی شەش 

 416.97

مانگی حەوت     
چارەکی 
سێیەم

 464.71  79,000.00 170 مانگی هەشت

 369.23  48,000.00 130 مانگی نۆ

1.47 431.62

مانگی دە     
چارەکی 
چوارەم 

1.47 404.41 200.00 55,000.00 136 مانگی یانزە

 458.82  78,000.00 170 مانگی دوانزە

 1.54  382.35

1.54 361.54 200.00 47,000.00 130 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2021 1.47نزارکێ / لیالڤ ستی  382.35 200.00 52,000.00 136 مانگی دوو

1.76 423.53 300.00 72,000.00 170 مانگی  سێ

سەرچاوە: کۆمپانیای دەشتی/ ئایار 2021 

نرخی خانووبەرە لە 
پرۆژەی نزاركێ/ لیالڤ 

ستی لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵ و دوو ساڵی 

رابردوودا دابەزیوە. 
نرخی یەک مەتر دووجا 

خانوو لە ساڵی 2019 بە 
445.22 دۆالر بوو، لە 

ساڵی 2020 بە 431.62 
دۆالر و لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا بە 
382.35 دۆالر مامەڵەی 
پێوەکراوە. لەڕووی کرێ، 

نرخی یەک مەتر دووجا 
خانوو لەم پرۆژەیەدا 

لە ساڵی 2019 بە 
1.76 دۆالر و لە ساڵی 

2020 بە 1.47 دۆالر 
و لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا بە 1.54 دۆالر 
بووە.
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خشتەی ژمارە 329 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە نزارکێ - پرۆژەی الوان ستی  لە زۆنی بی )رۆژئاوای دهۆک(

زۆنی بی ) رۆژئاوای  دهۆک ، الوان ستی( 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن(
نرخی یەک مەتر دووجا شوقە

رووبەر 
بە مەتر 
دووجا 

مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان 
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان 
کرێ شوقە

کڕین و 
فرۆشتن 

شوقە
کرێ

کڕین و 
فرۆشتن

 

 

 

 

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2019 نزارکێ / الوان ستی

مانگی دوو     

مانگی  سێ     

  

مانگی چوار     
چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج     

مانگی شەش      

  

مانگی حەوت     
چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت     

مانگی نۆ     

  

مانگی دە     
چارەکی 
چوارەم 

مانگی یانزە     

مانگی دوانزە     

1.74

1.74

373.13

365.67

1.74 363.18 350.00 73,000.00 201 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 نزارکێ / الوان ستی

1.74 368.16 350.00 74,000.00 201 مانگی دوو

مانگی  سێ     

  

مانگی چوار     
چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج     

مانگی شەش      

1.74 373.13

1.74 373.13 350.00 75,000.00 201 مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم

1.74 363.18 350.00 73,000.00 201 مانگی هەشت

1.74 398.01 350.00 80,000.00 201 مانگی نۆ

1.74 400.50

1.74 393.03 350.00 79,000.00 201 مانگی دە
چارەکی 
چوارەم 

 400.50  80,500.00 201 مانگی یانزە

1.74 410.45 350.00 82,500.00 201 مانگی دوانزە

 1.74  398.01

1.74 398.01 350.00 80,000.00 201 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2021 388.06 نزارکێ / الوان ستی  78,000.00 201 مانگی دوو

1.74 402.99 350.00 81,000.00 201 مانگی  سێ

سەرچاوە: کۆمپانیای دەشتی/ ئایار 2021 

نرخی خانووبەرە لە 
پرۆژەی نزارکێ/ الوان 

ستی لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵ و ساڵی 

رابردوودا بەرزبووەتەوە. 
نرخی یەک مەتر دووجا 
خانوو لە ساڵی 2020 

بە 373.13 دۆالر و 
لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا بە 398.01 
دۆالر مامەڵەی 

پێوەکراوە. لەڕووی کرێ، 
نرخی یەک مەتر دووجا 

خانوو لەم پرۆژەیەدا لە 
ساڵی  2020 و چارەكی 

یەكەمی ئەمساڵ بە 
1.74 دۆالر بووە.
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3.3.3 زۆنی سی )رێگای دۆمیز – فایدە( 

ئــەم زۆنــە چەنــد ناوچــە و گەڕەکێــک و پرۆژەیەکــی نیشــتەجێبوون لەخۆدەگرێــت، لــە ســاڵی 2019 نرخــی یــەک مەتــر دووجــا خانــوو لــەم زۆنــە بــە 
251.33 دۆالر بــووە و کرێــش بــە 1.13 دۆالر بــووە بــۆ هــەر مەتــر دووجایــەک. ســاڵی 2020 ســەرەڕای کەمیــی کڕیــن و فرۆشــتن لــەم زۆنــەدا، 
ــە  ــووە. بەهەمــان شــێوەی ســاڵی 2020 ، ل ــە 1.25 دۆالر ب ــش ب ــۆ کرێ ــۆ 260 دۆالر و ب ــەوە ب ــوو بەرزبووەت ــا خان ــر دووج ــەک مەت ــەڵام نرخــی ی ب
چارەکــی یەکەمــی ئەمساڵیشــدا نرخــی یــەک مەتــر دووجــا خانــوو بەرزبووەتــەوە بــۆ 266.67 دۆالر، بــەڵام نرخــی کــرێ بــۆ یــەک دۆالر دابەزیــوە. 

لــەم زۆنــەدا نرخــی یــەک مەتــرە دووجــا شــوقە بەرزتــرە لــە شــوێنەکانی دیکــەی دهــۆک، لــە ســاڵی 2019 و 2020دا نرخــی یــەک مەتــر دووجــا شــوقە 
ــاو ســەنتەری  ــە بــەراورد لەگــەڵ زۆنەکانــی دیکــەی ن ــە 469.50 دۆالر. بەگشــتیش ب ــە 464 دۆالر و لــە چارەکــی یەکەمــی ئەمساڵیشــدا بــووە ب ب

پارێــزگای دهــۆک، چەنــد پرۆژەیەکــی کەمــی نیشــتەجێبوون کەوتوونەتــە ئــەم زۆنــەوە. 

لەچــاو زۆنەکانــی دیکــە نرخــی زەوی بــۆ نیشــتەجێبوون بــەراورد بــە زۆنــی ئــەی و بــی زۆر کەمــە، بەشــێوەیەک نرخــی یــەک مەتــر دووجــا زەوی لــە 
ســاڵی 2019 بــە 132.05 دۆالر بــووە و لــە ســاڵی 2020 بووەتــە 144 دۆالر، لەکاتێکــدا لــە چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵدا بــۆ 136 دۆالر دابەزیــوە. 
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خشتەی ژمارە 330 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدانی خانوو لە گەڕەکی دۆمیز لە زۆنی سی )رێگای دۆمیز – فایدە(

زۆنی سی  )رێگای دۆمیز - فایدە(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن(
نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 

مەتر دووجا 
خانوو

مانگەکان چارەکی ساڵ
ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پرۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ خانوو
کڕین و 

فرۆشتن خانوو
کرێ

کڕین و 
فرۆشتن

0.92

0.83

255.67

190.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی دۆمیز

مانگی دوو

0.83 190.00 250.00 57,000.00 300 مانگی  سێ

1.25 292.50

مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

1.25 292.50 250.00 58,500.00 200 مانگی شەش

1.00 260.00

مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

1.00 260.00 250.00 65,000.00 250 مانگی نۆ

0.83 251.33

مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزەچوارەم

0.83 251.33 250.00 75,400.00 300 مانگی دوانزە

1.25

1.25

276.00

290.00

1.25 290.00 250.00 58,000.00 200 مانگی یەک

چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی دۆمیز

مانگی دوو

1.25 250.00 200 مانگی  سێ

1.25

مانگی چوار

چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج

1.25 250.00 200 مانگی شەش

1.25 150.00

مانگی حەوت

چارەکی 
سێیەم

300.00 60,000.00 200 مانگی هەشت

1.25 0.00 250.00 200 مانگی نۆ

1.00 276.00

مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزەچوارەم

1.00 276.00 250.00 69,000.00 250 مانگی دوانزە

1.00 266.67

0.83 253.33 250.00 76,000.00 300 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2021 1.00گەڕەکی دۆمیز 200.00 200 مانگی دوو

1.00 280.00 200.00 56,000.00 200 مانگی  سێ

سەرچاوە: نووسینگەی مازی/ نیسان 2021

 نرخی خانووبەرە لە 
گەڕەکی دۆمیز لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵ و دوو 
ساڵی رابردوودا دابەزیوە. 

نرخی یەک مەتر دووجا 
خانوو لە ساڵی 2019 دا 
بە 255.67 دۆالر بوو، لە 

ساڵی 2020 بە 276 دۆالر 
و لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا بە 266.67 

دۆالر بووە. لەڕووی کرێ، 
نرخی یەک مەتر دووجا 

خانوو لەم پرۆژەیەدا لە 
ساڵی 2019 بە 0.92 

دۆالر و لە ساڵی 2020 بە 
1.25 دۆالر و لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا بە یەک 
دۆالر بەکرێدراوە.
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خشتەی ژمارە 331 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدانی خانوو لە گەڕەکی بازالن لە زۆنی سی )رێگای دۆمیز – فایدە (

زۆنی سی  )رێگای دۆمیز - فایدە(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن(
نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 

مەتر دووجا 
خانوو

مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
کرێ خانوو

کڕین و 
فرۆشتن خانوو

کرێ
کڕین و 
فرۆشتن

1.00

1.00

280.00

272.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی باز الن

272.00 68,000.00 250 مانگی دوو

1.00 200.00 200 مانگی  سێ

1.00

مانگی چوار
چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج

1.00 200.00 200 مانگی شەش

1.00 280.00

280.00 70,000.00 250 مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت

1.00 200.00 200 مانگی نۆ

1.33 289.67

296.00 74,000.00 250 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزەچوارەم

1.33 283.33 200.00 42,500.00 150 مانگی دوانزە

1.00 284.38

300.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی باز الن

300.00 60,000.00 200 مانگی دوو

200.00 مانگی  سێ

1.00 340.00

مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

1.00 340.00 200.00 68,000.00 200 مانگی شەش

1.00 268.75

250.00 62,500.00 250 مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

1.00 287.50 200.00 57,500.00 200 مانگی نۆ

1.00 260.00

مانگی دە
چارەکی 
چوارەم

260.00 52,000.00 200 مانگی یانزە

1.00 200.00 200 مانگی دوانزە

0.75 293.06

0.75 275.00 150.00 55,000.00 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2021 0.75گەڕەکی باز الن 150.00 200 مانگی دوو

0.67 311.11 150.00 70,000.00 225 مانگی  سێ

سەرچاوە: نووسینگەی مازی/ نیسان 2021

 نرخی خانووبەرە لە 
گەڕەکی باز الن لە 

چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵ و دوو ساڵی 

رابردوودا بەرزبووەتەوە. 
نرخی یەک مەتر دووجا 
خانوو لە ساڵی 2019 

بە 280 دۆالر بووە، لە 
ساڵی 2020 بە 284.38 

دۆالر و لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا بە 

293.06 دۆالر مامەڵەی 
پێوەکراوە. لەڕووی کرێ، 

نرخی یەک مەتر دووجا 
خانوو لەم پرۆژەیەدا لە 

ساڵی 2019 و 2020 
بە یەک دۆالر بووە و 
لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا دابەزیوە بۆ 
0.75 دۆالر.
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خشتەی ژمارە 332 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی فایدە  لە زۆنی سی )رێگای دۆمیز – فایدە (

زۆنی سی  )رێگای دۆمیز - فایدە ( 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن(
نرخی یەک مەتر دووجا خانوو 

رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای 
نرخ بەپێی 

چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

کرێ خانوو
کڕین و 

فرۆشتن خانوو
کرێ

کڕین و 
فرۆشتن

1.25

1.25

199.17

205.00

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی فایدە

 205.00  41,000.00 200 مانگی دوو

1.25  250.00  200 مانگی  سێ

1.25 193.33

مانگی چوار     
چارەکی 
دووەم

 193.33  29,000.00 150 مانگی پێنج

1.25  250.00  200 مانگی شەش 

1.25 232.50

مانگی حەوت     
چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت     

1.25 232.50 250.00 46,500.00 200 مانگی نۆ

1.25 166.67

مانگی دە     
چارەکی 
چوارەم 

 166.67  30,000.00 180 مانگی یانزە

1.25  250.00  200 مانگی دوانزە

1.46

1.67

100.08

196.15

 196.15  51,000.00 260 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی فایدە

مانگی دوو     

1.67  250.00  150 مانگی  سێ

1.25 102.50

مانگی چوار     

چارەکی 
دووەم

 205.00  41,000.00 200 مانگی پێنج

1.25 250.00  200 مانگی شەش 

1.25 97.66

مانگی حەوت     
چارەکی 
سێیەم

 195.31  62,500.00 320 مانگی هەشت

1.25 0.00 250.00  200 مانگی نۆ

1.67 18.18

مانگی دە     
چارەکی 
چوارەم 

 18.18  4,000.00 220 مانگی یانزە

1.67  250.00  150 مانگی دوانزە

 1.25  228.33

1.25  250.00  200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2021 1.33گەڕەکی فایدە  200.00  150 مانگی دوو

0.67 228.33 200.00 68,500.00 300 مانگی  سێ

سەرچاوە: نووسینگەی مازی/ نیسان 2021

 لە گەڕەکی فایدە نرخی 
خانووبەرە لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵ و 
دوو ساڵی رابردوودا 
بەرزبووەتەوە. نرخی 

یەک مەتر دووجا خانوو 
لە ساڵی 2019 بە 

199.17 دۆالر بووە، لە 
ساڵی 2020 بە 100.08 

دۆالر و لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا بە 

228.33 دۆالر مامەڵەی 
پێوەکراوە. لەڕووی کرێ، 

نرخی یەک مەتر دووجا 
خانوو لەم پرۆژەیەدا لە 

ساڵی 2019 بە 1.25 
دۆالر و لە ساڵی 2020 بە 

1.46 دۆالر و لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵیشدا بە 

1.25 دۆالر بەکرێدراوە.
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خشتەی ژمارە 333 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدانی خانوو لە پرۆژەی وار ستی  لە زۆنی سی )رێگای دۆمیز – فایدە (

زۆنی سی  )رێگای دۆمیز - فایدە(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن(
نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەر بە 

مەتر دووجا 
خانوو

مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
کرێ خانوو

کڕین و فرۆشتن 
خانوو

کرێ کڕین و فرۆشتن

160.00

166.67

158,000.00 100 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 وار  ستی

مانگی دوو

166.67 155,000.00 100 مانگی  سێ

160.00

مانگی چوار
چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج

160.00 180,000.00 100 مانگی شەش

160.00

100 مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم

160.00 250,000.00 100 مانگی هەشت

100 مانگی نۆ

160.00

160.00 180,000.00 100 مانگی دە
چارەکی 
چوارەم

100 مانگی یانزە

100 مانگی دوانزە

160.00

160.00

160.00 160,000.00 100 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 وار  ستی

100 مانگی دوو

100 مانگی  سێ

160.00

100 مانگی چوار
چارەکی 
دووەم

160.00 170,000.00 100 مانگی پێنج

100 مانگی شەش

160.00

160.00 175,000.00 100 مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم

100 مانگی هەشت

100 مانگی نۆ

160.00

160.00 165,000.00 100 مانگی دە
چارەکی 
چوارەم

100 مانگی یانزە

100 مانگی دوانزە

140.00

140.00 180,000.00 100 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2021 140.00وار  ستی 190,000.00 100 مانگی دوو

100 مانگی  سێ

سەرچاوە: نووسینگەی دەشتی / ئایار 2021

 نرخی خانووبەرە لە 
پرۆژەی وار ستی لە 

چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا بەراورد بە دوو 

ساڵی رابردوو دابەزیوە. 
نرخی یەک مەتر دووجا 
خانوو لە ساڵی 2019 
بە 160 دۆالر بوو، لە 

ساڵی 2020 یشدا هەر 
بە 160دۆالر بووە، بەڵام 

لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا بە 140 دۆالر 

مامەڵەی پێوەکراوە.
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خشتەی ژمارە 334 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدانی خانوو لە گوندی فەرەنسی 2/ کێڤڵا  لە زۆنی سی )رێگای دۆمیز- فایدە(

زۆنی سی  )رێگای دۆمیز - فایدە(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن(
نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەر بە 

مەتر دووجا 
خانوو

مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
کرێ خانوو

کڕین و فرۆشتن 
خانوو

کرێ
کڕین و 
فرۆشتن

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گوندی فەرەنسی 2/ کێڤڵا

مانگی دوو

مانگی  سێ

مانگی چوار
چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج

مانگی شەش

مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت

مانگی نۆ

مانگی دە
چارەکی 
چوارەم

مانگی یانزە

مانگی دوانزە

464.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گوندی فەرەنسی 2/ کێڤڵا

مانگی دوو

مانگی  سێ

464.00

466.70 77,006.00 165 مانگی چوار
چارەکی 
دووەم

464.00 77,024.00 166 مانگی پێنج

436.37 72,001.00 165 مانگی شەش

464.00

72,001.00 166 مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت

مانگی نۆ

464.00

مانگی دە
چارەکی 
چوارەم

مانگی یانزە

مانگی دوانزە

464.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2021 مانگی دووگوندی فەرەنسی 2/ کێڤڵا

مانگی  سێ

سەرچاوە: نووسینگەی دەشتی / ئایار 2021

لە پرۆژەی گوندی 
فەرەنسی 2/ کێڤڵا، نرخی 

خانووبەرە لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا 

بەراورد بە ساڵی رابردوو 
جێگیر بووە. نرخی یەک 

مەتر دووجا خانوو لە 
ساڵی 2020 و لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا بە 
464 دۆالر بووە.
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خشتەی ژمارە 335 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە الالڤ گۆڵدن پارک/ دومیز لە زۆنی سی  )رێگای دۆمیز – فایدە (

زۆنی سی  )رێگای دۆمیز - فایدە (
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن(
نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەر بە 

مەتر دووجا 
خانوو

مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
کرێ خانوو

کڕین و فرۆشتن 
خانوو

کرێ
کڕین و 
فرۆشتن

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 الالڤ گوڵدن پارک/ دومیز

مانگی دوو

مانگی  سێ

مانگی چوار
چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج

مانگی شەش

مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت

مانگی نۆ

مانگی دە
چارەکی 
چوارەم

مانگی یانزە

مانگی دوانزە

475.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 الالڤ گوڵدن پارک/ دومیز

مانگی دوو

مانگی  سێ

475.22

465.94 75,017.00 161 مانگی چوار
چارەکی 
دووەم

484.50 78,005.00 161 مانگی پێنج

مانگی شەش

475.00

مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت

مانگی نۆ

475.00

مانگی دە
چارەکی 
چوارەم

مانگی یانزە

مانگی دوانزە

475.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2021 مانگی دووالالڤ گوڵدن پارک/ دومیز

مانگی  سێ

سەرچاوە: نووسینگەی دەشتی / ئایار 2021

 نرخی خانووبەرە لە 
پرۆژەی الالڤ گۆڵدن 

پارک/ دومیز لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا 

بەراورد بە ساڵی رابردوو 
جێگیر بووە. نرخی یەک 
مەتر دووجا شوقە لە 

ساڵی 2020 و لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا بە 

475 دۆالر بووە.
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خشتەی ژمارە 336 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن لە پرۆژەی گراند لیڤڵ / گەڕەکی عەسکەری  لە زۆنی سی )رێگای دۆمیز – فایدە(

زۆنی سی  )رێگای دۆمیز - فایدە(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن(
نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەر بە 

مەتر دووجا 
خانوو

مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
کرێ خانوو

کڕین و 
فرۆشتن خانوو

کرێ
کڕین و 
فرۆشتن

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019
پرۆژەی گراند لیڤڵ /گەڕەکی 

عەسکەری

مانگی دوو

مانگی  سێ

مانگی چوار
چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج

مانگی شەش

مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت

مانگی نۆ

مانگی دە
چارەکی 
چوارەم

مانگی یانزە

مانگی دوانزە

500.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020
پرۆژەی گراند لیڤڵ /گەڕەکی 

عەسکەریز

مانگی دوو

مانگی  سێ

500.50

484.00 75,020.00 155 مانگی چوار
چارەکی 
دووەم

517.00 80,135.00 155 مانگی پێنج

مانگی شەش

500.00

مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت

مانگی نۆ

500.00

مانگی دە
چارەکی 
چوارەم

مانگی یانزە

مانگی دوانزە

500.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2021
پرۆژەی گراند لیڤڵ /گەڕەکی 

عەسکەری
مانگی دوو

مانگی  سێ

سەرچاوە: نووسینگەی دەشتی / ئایار 2021

نرخی خانووبەرە لە 
پرۆژەی گراند لیڤڵ/ 
گەڕەکی عەسکەری 
لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا بەراورد بە 
ساڵی رابردوو جێگیر 

بووە. نرخی یەک مەتر 
دووجا شوقە لە ساڵی 

2020 و لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا بە 

500 دۆالر بووە.
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3.3.4  بازاڕی خانووبەرە؛ زۆنی دی )رێگای سێمێڵ- تەناهی(

لــەم زۆنــەدا و لــە ســاڵی 2019دا نرخــی یــەک مەتــر دووجــا خانــوو بــە 331.88 دۆالر مامەڵــەی پێوەکــراوە. بــۆ کرێــش نرخــی یــەک مەتــر دووجــا 
1.25 دۆالر بــووە. لــە ســاڵی 2020دا، ســەرەڕای بڵاوبوونــەوەی کۆرۆنــا و راوەســتانی کار و قەدەخــەی هاتوچــۆ، نرخــی یــەک مەتــر دووجــا خانــوو 
بــۆ 328.16 دۆالر بەرزبووەتــەوە و کرێــش وەک ســاڵی 2019 ماوەتــەوە. بــەڵام بــە پێچەوانــەی زۆنەکانــی دیکــەی ســەنتەری پارێــزگای دهــۆک، لــە 
چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵدا نرخــی یــەک مەتــر دووجــا خانــوو لــە زۆنــی دی دابەزیــوە و بــە 360.83 دۆالر مامەڵــەی پێوەکــراوە. نرخــی یــەک مەتــر 

دووجــا خانــوو بــۆ کرێــش بــۆ یــەک دۆالر دابەزیــوە. 

زۆنــی دی چەنــد پرۆژەیەکــی نیشــتەجێبوون دەگرێتــەوە کــە زیاتــر شــوقەن. لــە ســاڵی 2019دا نرخــی یــەک مەتــر دووجــا شــوقە بــە 467.82 دۆالر 
و ســاڵی 2020یــش بــە 480 دۆالر مامەڵــەی پێوەکــراوە. بەهەمانشــێوەی خانــوو لــەم زۆنــەدا، لــە چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵدا نرخــی یــەک مەتــر 
ــردوودا و چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵیش نرخــی یــەک  ــە 434 دۆالر مامەڵــەی پێوەکــراوە. لــە مــاوەی دوو ســاڵی راب ــوە و ب دووجــا شــوقە دابەزی
ــەوە  ــۆ ئ ــە شــوقە ب ــی نرخــی کــرێ ل ــی جێگیری ــدراوە. یەکێــک لــە هۆکارەکان ــە 1.61 دۆالر بەکرێ ــەوە و ب ــە نەگــۆڕی ماوەت ــر دووجــا شــوقە ب مەت

دەگەڕێتــەوە کــە شــوقەکان بــە دۆالر بــە کــرێ دەدرێــن. 

بــازاڕی زەویــی نیشــتەجێبوون لــەم زۆنــەدا لــە مــاوەی دوو ســاڵ و چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵدا بەرزبووەتــەوە. بەشــێوەیەک لــە ســاڵی 2019 دا 
ــەی  ــە 230 دۆالر مامەڵ ــە 215.28 دۆالر و چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵیش ب ــە 159.5 دۆالر و ســاڵی 2020 دا ب ــر دووجــا زەوی ب ــەک مەت نرخــی ی

پێوەکــراوە. 
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خشتەی ژمارە 337 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی سێمێڵ  لە زۆنی دی )رێگای سێمێڵ – تەناهی (

زۆنی دی  ) رێگای سێمێڵ - تەناهی (
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن(
نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 

مەتر دووجا 
خانوو

مانگەکان چارەکی ساڵ
ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پرۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ خانوو
کڕین و 

فرۆشتن خانوو
کرێ

کڕین و 
فرۆشتن

1.42

1.25

329.49

350.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی سێمێڵ

مانگی دوو

1.25 350.00 250.00 70,000.00 200 مانگی  سێ

1.46 366.67

مانگی چوار
چارەکی 
دووەم

1.67 366.67 250.00 55,000.00 150 مانگی پێنج

1.25 250.00 200 مانگی شەش

1.39 273.84

مانگی حەوت
چارەکی 
142.13سێیەم 30,700.00 216 مانگی هەشت

1.39 405.56 250.00 73,000.00 180 مانگی نۆ

1.46 308.98

1.67 376.67 250.00 56,500.00 150 مانگی دە
چارەکی 
چوارەم

مانگی یانزە

1.24 241.29 250.00 48,500.00 201 مانگی دوانزە

1.33

1.67

312.13

مانگی یەک

چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی سێمێڵ

مانگی دوو

1.67 250.00 150 مانگی  سێ

1.67 395.47

مانگی چوار
چارەکی 
207.60دووەم 51,900.00 250 مانگی پێنج

1.67 583.33 250.00 87,500.00 150 مانگی شەش

0.69 312.13

مانگی حەوت
چارەکی 
207.60سێیەم 51,900.00 250 مانگی هەشت

0.69 416.67 250.00 150,000.00 360 مانگی نۆ

1.00 304.00

1.00 528.00 250.00 132,000.00 250 مانگی دە
چارەکی 
چوارەم

1.00 304.00 250.00 76,000.00 250 مانگی یانزە

207.79 16,000.00 77 مانگی دوانزە

1.13 361.84

487.01 37,500.00 77 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2021 1.33گەڕەکی سێمێڵ 236.67 200.00 35,500.00 150 مانگی دوو

0.93 200.00 216 مانگی  سێ

سەرچاوە: نووسینگەی سیار/ ئایار 2021

 نرخی خانووبەرە لە 
گەڕەکی سێمێڵ لە 

چارەکی یەکەمی ئەمساڵ 
و دوو ساڵی رابردوودا 

بەرزبووەتەوە. نرخی 
یەک مەتر دووجا خانوو 

لە ساڵی 2019 بە 
329.49 دۆالر بووە، لە 
ساڵی 2020 بە 312.13 

دۆالر و لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا بە 

361.84 دۆالر مامەڵەی 
پێوەکراوە. لەڕووی کرێ، 

نرخی یەک مەتر دووجا 
خانوو لەم پرۆژەیەدا لە 

ساڵی 2019 بە 1.42 
دۆالر بووە، لە ساڵی 
2020 بە 1.33 دۆالر 

و لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا بە 1.13 دۆالر 

بەکرێدراوە.
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خشتەی ژمارە 338 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی مسێریک  لە زۆنی دی )رێگای سێمێڵ – تەناهی (

زۆنی دی  ) رێگای سێمێڵ - تەناهی(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن(
نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 

مەتر دووجا 
خانوو

مانگەکان چارەکی ساڵ
ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پرۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ خانوو
کڕین و فرۆشتن 

خانوو
کرێ

کڕین و 
فرۆشتن

0.70

0.63

185.24

172.92

0.63 172.92 150.00 41,500.00 240 مانگی یەک

چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی مسێریک

مانگی دوو

150.00 مانگی  سێ

0.91 187.88

187.88 31,000.00 165 مانگی چوار

چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج

0.91 150.00 165 مانگی شەش

0.75 200.00

مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

0.75 200.00 150.00 40,000.00 200 مانگی نۆ

0.65 182.61

مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزەچوارەم

0.65 182.61 150.00 42,000.00 230 مانگی دوانزە

0.80

0.78

213.51

213.51

0.81 213.51 150.00 39,500.00 185 مانگی یەک

چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی مسێریک

مانگی دوو

0.75 150.00 200 مانگی  سێ

0.81

مانگی چوار

چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج

0.81 150.00 185 مانگی شەش

0.41 212.50

0.00 212.50 42,500.00 200 مانگی حەوت

چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت

0.81 150.00 185 مانگی نۆ

1.36 219.00

مانگی دە
چارەکی 
188.00چوارەم 23,500.00 125 مانگی یانزە

1.36 250.00 150.00 27,500.00 110 مانگی دوانزە

0.80 254.55

0.80 368.00 100 46000 125 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2021 0.50گەڕەکی مسێریک 240.00 100 48000 200 مانگی دوو

0.91 254.55 100 28000 110 مانگی  سێ

سەرچاوە: نووسینگەی سیار/ ئایار 2021 و نووسینگەی دورهام/ ئایار 2021

 لە گەڕەکی مسێریک 
نرخی خانووبەرە لە 

چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵ و دوو ساڵی 

رابردوودا دابەزیوە. 
نرخی یەک مەتر دووجا 

خانوو لە ساڵی 2019 بە 
185.24 دۆالر بووە، لە 
ساڵی 2020 بە 213.51 

دۆالر و لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا بە 

254.55 دۆالر مامەڵەی 
پێوەکراوە. لەڕووی کرێ، 

نرخی یەک مەتر دووجا 
خانوو لەم پرۆژەیەدا لە 

ساڵی 2019 بە 0.70 
دۆالر بووە، لە ساڵی 
2020 و لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا بە 
0.80 دۆالر بەکرێدراوە.
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خشتەی ژمارە 339 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی تەناهی  لە زۆنی دی )رێگای سێمێڵ – تەناهی(

زۆنی دی  ) رێگای سێمێڵ - تەناهی( 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن(
نرخی یەک مەتر دووجا خانوو 

رووبەر بە 
مەتر دووجا 

خانوو
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

کرێ خانوو
کڕین و 

فرۆشتن 
خانوو

کرێ
کڕین و 
فرۆشتن

1.50

1.50

345.00

315.00

1.50 315.00 300.00 63,000.00 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی تەناهی

مانگی دوو     

1.50  300.00  200 مانگی  سێ

1.00 285.00

مانگی چوار     
چارەکی 
دووەم

1.00 290.00 300.00 87,000.00 300 مانگی پێنج

1.00 280.00 300.00 84,000.00 300 مانگی شەش 

1.50 375.00

مانگی حەوت     
چارەکی 
سێیەم

1.50 375.00 300.00 75,000.00 200 مانگی هەشت

1.50  300.00  200 مانگی نۆ

1.50 412.50

مانگی دە     
چارەکی 
چوارەم 

1.50 430.00 300.00 86,000.00 200 مانگی یانزە

1.50 395.00 300.00 79,000.00 200 مانگی دوانزە

1.54

1.50

325.66

393.08

 346.15  90,000.00 260 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی تەناهی

مانگی دوو     

1.50 440.00 300.00 88,000.00 200 مانگی  سێ

1.58 326.32

مانگی چوار     
چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج     

1.58 326.32 300.00 62,000.00 190 مانگی شەش 

1.50 325.00

مانگی حەوت     
چارەکی 
سێیەم

1.50 325.00 300.00 65,000.00 200 مانگی هەشت

1.50  300.00  200 مانگی نۆ

1.75 270.00

مانگی دە     
چارەکی 
چوارەم 

2.00 300.00 300.00 45,000.00 150 مانگی یانزە

1.50 240.00 300.00 48,000.00 200 مانگی دوانزە

 1.25  340.91

1.25 340.00 250.00 68,000.00 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2021 گەڕەکی تەناهی

1.67 413.33 250.00 62,000.00 150 مانگی دوو    

1.14 340.91 250.00 75,000.00 220 مانگی  سێ    

سەرچاوە: نووسینگەی سیار/ ئایار 2021 و نووسینگەی دورهام/ ئایار 2021

 نرخی خانووبەرە لە 
گەڕەکی تەناهی لە 

چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا بەراورد 
بە ساڵی رابردوو 

بەرزبووەتەوە. نرخی 
یەک مەتر دووجا خانوو 
لە ساڵی 2019 بە 345 

دۆالر بوو، لە ساڵی 
2020 بە 325.66 دۆالر 

و لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا بە 270 دۆالر 

مامەڵەی پێوەکراوە. 
لەڕووی کرێ، نرخی 

یەک مەتر دووجا خانوو 
لەم پرۆژەیەدا لە ساڵی 

2019 بە 1.50 دۆالر 
بووە، لە ساڵی 2020 بە 
1.54 دۆالر و لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا بە 
1.75 دۆالر بەکرێدراوە.
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خشتەی ژمارە 340 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی کێڤڵا لە زۆنی دی )رێگای سێمێڵ – تەناهی(

زۆنی دی  ) رێگای سێمێڵ - تەناهی( 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن(
نرخی یەک مەتر دووجا خانوو  رووبەر 

بە مەتر 
دووجا 
خانوو

مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان 
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان 
کرێ خانوو

کڕین و 
فرۆشتن خانوو

کرێ
کڕین و 
فرۆشتن

0.83

1.25

356.67

367.50

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی کێڤڵا

1.25 350.00 250.00 70,000.00 200 مانگی دوو

1.25 385.00 250.00 77,000.00 200 مانگی  سێ

0.83 296.67

مانگی چوار     
چارەکی 
دووەم

0.83 266.67 250.00 80,000.00 300 مانگی پێنج

0.83 326.67 250.00 98,000.00 300 مانگی شەش 

0.83 366.67

مانگی حەوت     
چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت     

0.83 366.67 250.00 110,000.00 300 مانگی نۆ

0.83 346.67

مانگی دە     
چارەکی 
چوارەم 

مانگی یانزە     

0.83 346.67 250.00 104,000.00 300 مانگی دوانزە

1.04

1.25

332.50

335.00

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی کێڤڵا

1.25 335.00 250 67000 200 مانگی دوو

1.25  250  200 مانگی  سێ

0.83 346.67

مانگی چوار     
چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج     

0.83 346.67 250 104000 300 مانگی شەش 

0.83 330.00

0.83 330.00 250 99000 300 مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت     

  250 مانگی نۆ  

1.25 307.50

1.25 292.50 250 58500 200 مانگی دە
چارەکی 
چوارەم 

مانگی یانزە     

1.25 322.50 250 64500 200 مانگی دوانزە

 0.83  360.83

مانگی یەک     
چارەکی 
یەکەم

2021 1.00گەڕەکی کێڤڵا 355.00 200 71000 200 مانگی دوو

0.67 366.67 200 110000 300 مانگی  سێ

سەرچاوە: نووسینگەی سیار/ ئایار 2021 و نووسینگەی دورهام/ ئایار 2021

 نرخی خانووبەرە لە 
گەڕەکی کێڤڵا لە 
چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵ و دوو ساَلی 
رابردوودا بەرزبووەتەوە. 

نرخی یەک مەتر دووجا 
خانوو لە ساڵی 2019 بە 
356.67 دۆالر بووە، لە 
ساڵی 2020 بە 332.50 

دۆالر و لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا بە 

360.83 دۆالر مامەڵەی 
پێوەکراوە. لەڕووی کرێ، 

نرخی یەک مەتر دووجا 
خانوو لەم پرۆژەیەدا لە 

ساڵی 2019 بە 0.83 
دۆالر بووە، لە ساڵی 
2020 بە 1.04 دۆالر 

و لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا بە 0.83 دۆالر 

بەکرێدراوە.
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خشتەی ژمارە 341 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە گەڕەکی حەوشکێ لە زۆنی دی )رێگای سێمێڵ – تەناهی(

زۆنی دی  ) رێگای سێمێڵ - تەناهی(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن(
نرخی یەک مەتر دووجا خانوو رووبەر بە 

مەتر دووجا 
خانوو

مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
کرێ خانوو

کڕین و 
فرۆشتن خانوو

کرێ
کڕین و 
فرۆشتن

1.25

1.25

334.38

330.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی حەوشکێ

1.25 330.00 250.00 66,000.00 200 مانگی دوو

1.25 250.00 200 مانگی  سێ

1.25 335.00

مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

1.25 335.00 250.00 67,000.00 200 مانگی شەش

1.25 333.75

342.50 68,500.00 200 مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم

1.25 325.00 250.00 65,000.00 200 مانگی هەشت

1.25 250.00 200 مانگی نۆ

1.25 350.00

345.00 69,000.00 200 مانگی دە
چارەکی 
350.00چوارەم 70,000.00 200 مانگی یانزە

1.25 355.00 250.00 71,000.00 200 مانگی دوانزە

1.19

1.25

379.04

375.00

مانگی یەک

چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی حەوشکێ

375.00 75,000.00 200 مانگی دوو

1.25 250.00 200 مانگی  سێ

1.14 336.36

مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

1.14 336.36 250.00 74,000.00 220 مانگی شەش

1.25 385.00

مانگی حەوت

چارەکی 
سێیەم

350.00 70,000.00 200 مانگی هەشت

1.25 250.00 200 مانگی نۆ

0.96 383.08

420.00 84,000.00 200 مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزەچوارەم

0.96 346.15 250.00 90,000.00 260 مانگی دوانزە

1.00 398.75

1.00 200.00 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2021 1.00گەڕەکی حەوشکێ 447.50 200.00 89,500.00 200 مانگی دوو

1.00 350.00 200.00 70,000.00 200 مانگی  سێ

سەرچاوە: نووسینگەی سیار/ ئایار 2021 و نووسینگەی دورهام/ ئایار 2021

 نرخی خانووبەرە لە 
گەڕەکی حەوشکێ 

لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵ و دوو ساڵی 

رابردوودا بەرزبووەتەوە. 
نرخی یەک مەتر دووجا 

خانوو لە ساڵی 2019 بە 
334.38 دۆالر بووە، لە 
ساڵی 2020 بە 379.04 

دۆالر و لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا بە 

398.75 دۆالر مامەڵەی 
پێوەکراوە. لەڕووی کرێ، 

نرخی یەک مەتر دووجا 
خانوو لەم پرۆژەیەدا لە 

ساڵی 2019 بە 1.25 
دۆالر بوو، لە ساڵی 

2020 بە 1.19 دۆالر 
و لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا بە یەک دۆالر 
بەکرێدراوە.
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خشتەی ژمارە 342 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن لە پرۆژەی ئاریا ستی/ گەڕەکی کێڤڵا  لە زۆنی دی )رێگای سێمێڵ – تەناهی(

زۆنی دی  ) رێگای سێمێڵ - تەناهی( 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن(
نرخی یەک مەتر دووجا شوقە

رووبەر 
بە مەتر 
دووجا 

مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان 

تێکڕای نرخ 
لە یەک 
ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

کرێ 
شوقە

کڕین و فرۆشتن 
شوقە

کرێ
کڕین و 
فرۆشتن

 

 

480.00

480.00

 480.00  60,000.00 125 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 کێڤڵا ئاریا ستی

    125 مانگی دوو

 480.00  60,000.00 125 مانگی  سێ

 480.00

 480.00  60,000.00 125 مانگی چوار
چارەکی 
دووەم

    125 مانگی پێنج

    125 مانگی شەش 

  

    125 مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم

    125 مانگی هەشت

    125 مانگی نۆ

 480.00

    125 مانگی دە
چارەکی 
چوارەم 

    125 مانگی یانزە

 480.00  60,000.00 125 مانگی دوانزە

 

 

480.00

480.00

 480.00  60,000.00 125 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 کێڤڵا ئاریا ستی

    125 مانگی دوو

    125 مانگی  سێ

 480.00

 480.00  60,000.00 125 مانگی چوار
چارەکی 
دووەم

    125 مانگی پێنج

    125 مانگی شەش 

 480.00

 480.00  60,000.00 125 مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم

    125 مانگی هەشت

    125 مانگی نۆ

 480.00

 480.00  60,000.00 125 مانگی دە
چارەکی 
چوارەم 

    125 مانگی یانزە

    125 مانگی دوانزە

   480.00

 480.00  60,000.00 125 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2021 125    کێڤڵا/ ئاریا ستی  مانگی دوو

    125 مانگی  سێ

سەرچاوە: نووسینگەی دەشتی / ئایار 2021

 نرخی خانووبەرە لە 
پرۆژەی کێڤڵا/ ئاریا 

ستی لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵ و 

دوو ساڵی رابردوودا 
جێگیر بووە. نرخی یەک 

مەتر دووجا شوقە 480 
دۆالر بووە.
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خشتەی ژمارە 376 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە پرۆژەی ناورو  لە گەڕەکی کێڤڵا  لە زۆنی دی )رێگای سێمێڵ – تەناهی(

زۆنی دی  ) رێگای سێمێڵ - تەناهی(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن(
نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەر 

بە مەتر 
دووجا

مانگەکان چارەکی ساڵ
ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پرۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ شوقە
کڕین و فرۆشتن 

شوقە
کرێ

کڕین و 
فرۆشتن

1.61

1.61 439.52

1.61 443.55 200.00 55,000.00 124 مانگی یەک

چارەکی 
یەکەم

2019 کێڤڵا/ ناورو

مانگی دوو

435.48 54,000.00 124 مانگی  سێ

1.61 443.55

443.55 55,000.00 124 مانگی چوار
چارەکی 
451.61دووەم 56,000.00 124 مانگی پێنج

1.61 427.42 200.00 53,000.00 124 مانگی شەش

مانگی حەوت

چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت

مانگی نۆ

1.61 455.65

مانگی دە
چارەکی 
1.61چوارەم 451.61 200.00 56,000.00 124 مانگی یانزە

1.61 459.68 200.00 57,000.00 124 مانگی دوانزە

1.61

1.61 403.23

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 کێڤڵا/ ناورو

1.61 403.23 200.00 50,000.00 124 مانگی دوو

مانگی  سێ

مانگی چوار

چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج

مانگی شەش

1.61 395.16

1.61 395.16 200.00 49,000.00 124 مانگی حەوت

چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت

مانگی نۆ

1.61 407.26

1.61 411.29 200.00 51,000.00 124 مانگی دە
چارەکی 
چوارەم

مانگی یانزە

1.61 403.23 200.00 50,000.00 124 مانگی دوانزە

1.61 387.10

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2021 1.61کێڤڵا/ ناورو 387.10 200.00 48,000.00 124 مانگی دوو

مانگی  سێ

سەرچاوە: نووسینگەی دەشتی / ئایار 2021

نرخی خانووبەرە لە 
پرۆژەی کێڤڵا/ ناورو لە 

چارەکی یەکەمی ئەمساڵ 
و دوو ساڵی رابردوودا 

دابەزیوە. نرخی یەک مەتر 
دووجا خانوو لە ساڵی 

2019 بە 620 دۆالر 
بووە، لە ساڵی 2020 بە 
650 دۆالر و لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا بە 
578.70 دۆالر مامەڵەی 
پێوەکراوە. لەڕووی کرێ، 

نرخی یەک مەتر دووجا 
خانوو لەم پرۆژەیەدا لە 

ساڵی 2019 بە 1.75 
دۆالر بووە، لە ساڵی 
2020 بە 2.04 دۆالر 

و لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا بە 1.50 دۆالر 

بووە.
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خشتەی ژمارە 377 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدانی خانوو لە پرۆژەی رامی الند لە گەڕەکی تەناهی لە زۆنی دی )رێگای سێمێڵ – تەناهی(

زۆنی دی  ) رێگای سێمێڵ - تەناهی(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا 

)کڕین و فرۆشتن(
نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەر 

بە مەتر 
دووجا

مانگەکان چارەکی ساڵ
ناوی گەڕەک و 

تێکڕای نرخ لە پرۆژەکان
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

تێکڕای نرخ لە 
یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان

کرێ شوقە
کڕین و فرۆشتن 

شوقە
کرێ

کڕین و 
فرۆشتن

1.60

1.60

421.00

440.00

1.60 440.00 200.00 55,000.00 125 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 تەناهی / رامي الند

مانگی دوو

مانگی  سێ

1.60 430.00

مانگی چوار
چارەکی 
دووەم

1.60 428.00 200.00 53,500.00 125 مانگی پێنج

432.00 54,000.00 125 مانگی شەش

1.60 408.00

مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

1.60 408.00 200.00 51,000.00 125 مانگی نۆ

412.00

416.00 52,000.00 125 مانگی دە
چارەکی 
چوارەم

مانگی یانزە

408.00 51,000.00 125 مانگی دوانزە

1.60 398.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 تەناهی / رامي الند

مانگی دوو

مانگی  سێ

مانگی چوار
چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج

مانگی شەش

1.60 392.00

مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم

1.60 392.00 200.00 49,000.00 125 مانگی هەشت

مانگی نۆ

1.60 404.00

مانگی دە
چارەکی 
408.00چوارەم 51,000.00 125 مانگی یانزە

1.60 400.00 200.00 50,000.00 125 مانگی دوانزە

1.60 388.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2021 392.00تەناهی / رامي الند 49,000.00 125 مانگی دوو

1.60 384.00 200.00 48,000.00 125 مانگی  سێ

سەرچاوە: نووسینگەی دەشتی / ئایار 2021

 نرخی خانووبەرە لە 
پرۆژەی تەناهی / رامي 

الند لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا بەراورد بە 

ساڵی رابردوو دابەزیوە. 
نرخی یەک مەتر دووجا 
شوقە لە ساڵی 2019 
بە 421 دۆالر بوو، لە 
ساڵی 2020 بە 398 

دۆالر و لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا بە 
388 دۆالر مامەڵەی 

پێوەکراوە. لەڕووی کرێ، 
نرخی یەک مەتر دووجا 

شوقە لەماوەی چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵ و دوو 

ساڵی رابردوودا جێگیر 
بووە و بە 1.60 دۆالر 

بەکرێدراوە.
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خشتەی ژمارە 378 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە پرۆژەی ئەڤرۆ ستی لە گەڕەکی تەناهی  لە زۆنی دی )رێگای سێمێڵ – تەناهی(

زۆنی دی  ) رێگای سێمێڵ - تەناهی(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کرێ(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر 

دووجا )کڕین و فرۆشتن(
نرخی یەک مەتر دووجا شوقە رووبەر 

بە مەتر 
دووجا

مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
تێکڕای نرخ لە 

یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان
کرێ شوقە

کڕین و فرۆشتن 
شوقە

کرێ
کڕین و 
فرۆشتن

2.50

2.51

555.97

554.26

2.59 550.00 388.00 82,500.00 150 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 تەناهی / ئەڤرۆ ستی

مانگی دوو

2.43 558.51 456.00 105,000.00 188 مانگی  سێ

2.71 565.48

مانگی چوار
چارەکی 
دووەم

2.71 565.48 456.00 95,000.00 168 مانگی پێنج

مانگی شەش

2.50 557.69

2.50 557.69 650.00 145,000.00 260 مانگی حەوت

چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت

مانگی نۆ

2.50 549.17

2.59 556.67 388.00 83,500.00 150 مانگی دە
چارەکی 
چوارەم

2.42 541.67 580.00 130,000.00 240 مانگی یانزە

مانگی دوانزە

2.43

2.51

547.61

547.61

2.59 550.00 388.00 82,500.00 150 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 تەناهی / ئەڤرۆ ستی

مانگی دوو

2.43 545.21 456.00 102,500.00 188 مانگی  سێ

مانگی چوار

چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج

مانگی شەش

2.43 547.87

مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم

2.43 547.87 456.00 103,000.00 188 مانگی هەشت

مانگی نۆ

2.36 541.96

2.38 550.60 400.00 92,500.00 168 مانگی دە
چارەکی 
چوارەم

مانگی یانزە

2.33 533.33 350.00 80,000.00 150 مانگی دوانزە

2.21 541.67

2.29 541.67 550.00 130,000.00 240 مانگی یەک

چارەکی 
یەکەم

2021 مانگی دووتەناهی / ئەڤرۆ ستی

2.13 400.00 102,000.00 188 مانگی  سێ

سەرچاوە: نووسینگەی دەشتی / ئایار 2021

 نرخی خانووبەرە لە 
پرۆژەی تەناهی/ ئەڤرۆ 

ستی لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵ و دوو ساڵی 

رابردوودا دابەزیوە. 
نرخی یەک مەتر دووجا 

شوقە لە ساڵی 2019 بە 
555.97 دۆالر بووە، لە 
ساڵی 2020 بە 547.61 

دۆالر و لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا بە 

541.67 دۆالر مامەڵەی 
پێوەکراوە. لەڕووی کرێ، 

نرخی یەک مەتر دووجا 
خانوو لەم پرۆژەیەدا لە 

ساڵی 2019 بە 2.50 
دۆالر بوو، لە ساڵی 

2020 بە 2.43 دۆالر 
و لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا بە 2.21 دۆالر 
بەکرێدراوە.
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خشتەی ژمارە 379 نیشاندەری نرخی زەوی لە گەڕەکی قسارا  لە زۆنی ئەی )رۆژهەڵاتی دهۆک(

زۆنی ئەی ) رۆژهەڵاتی دهۆک(
تێکڕا نرخی زەوی بۆ یەک مەتر دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا زەوی  رووبەر بە مەتر دووجا 

زەوی نیشتەجێبوون
مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان

تێکڕای نرخ لە یەک ساڵدا تێکڕای نرخ بەپێی چارەکەکان کڕین و فرۆشتن کڕین و فرۆشتن

275.00

285.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی قسارا

مانگی دوو

285.00 57,000.00 200 مانگی  سێ

275.00

مانگی چوار
چارەکی 
دووەم

275.00 55,000.00 200 مانگی پێنج

مانگی شەش

مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت

مانگی نۆ

255.00

مانگی دە
چارەکی 
250.00چوارەم 50,000.00 200 مانگی یانزە

260.00 52,000.00 200 مانگی دوانزە

250.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی قسارا

مانگی دوو

مانگی  سێ

240.00

مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

240.00 48000 200 مانگی شەش

مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت

مانگی نۆ

260.00

260.00 52000 200 مانگی دە
چارەکی 
چوارەم

مانگی یانزە

مانگی دوانزە

255.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2021 255.00گەڕەکی قسارا 51000 200 مانگی دوو

مانگی  سێ

سەرچاوە: هەمان سەرچاوەی گەڕەکی قسارا

بازاڕی زەوی لەسەر 
ئاستی پارێزگای دهۆک 

لەنێو گەڕەکەکاندا 
چاالکە. بەگشتی نرخی 
یەک مەتر دووجا زەوی 

لە ساڵی 2019 بە 
361.4 دۆالر بووە، لە 
ساڵی 2020 بەڕێژەی 

%10.6 بەرزبووەتەوە 
و یەک مەتر دووجا بە 
400 دۆالر مامەڵەی 

پێوەکراوە، بەڵام 
لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا نرخی یەک 

مەتر دووجا زەوی 
دابەزیوە بۆ 367.54 

دۆالر. بۆ نموونە نرخی 
زەویی نیشتەجێبوون 

لە گەڕەکی قسارا 
لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا بەراورد بە 
ساڵی 2019 دابەزیوە و 
نرخی یەک مەتر دووجا 
زەوی لە ساڵی 2019 

بە 275 دۆالر بووە، لە 
ساڵی 2020 بە 250 

دۆالر و لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا بە 
255 دۆالر مامەڵەی 

پێوەکراوە.

نرخی بازاڕی زەوی لە پارێزگای دهۆک 



419

خشتەی ژمارە 380 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتنی زەوی لە گەڕەکی گەڤەرکێ  لە زۆنی ئەی )رۆژهەڵاتی دهۆک(

زۆنی ئەی ) رۆژهەڵاتی دهۆک(
تێکڕا نرخی زەوی بۆ یەک مەتر دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا زەوی  رووبەر بە مەتر دووجا زەوی 

نیشتەجێبوون
مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان

تێکڕای نرخ لە یەک ساڵدا تێکڕای نرخ بەپێی چارەکەکان کڕین و فرۆشتن خانوو کڕین و فرۆشتن

390.00

357.50

415.00 83,000.00 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی  گەڤەرکێ

300.00 90,000.00 300 مانگی دوو

مانگی  سێ

410.00

مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

410.00 82,000.00 200 مانگی شەش

400.00

مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم

400.00 70,000.00 175 مانگی هەشت

مانگی نۆ

380.00

مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزەچوارەم

380.00 76,000.00 200 مانگی دوانزە

457.50

مانگی یەک

چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی گەڤەرکێ

مانگی دوو

مانگی  سێ

مانگی چوار

چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج

مانگی شەش

440.00

مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم

440.00 110,000.00 250 مانگی هەشت

مانگی نۆ

475.00

475.00 95,000.00 200 مانگی دە

چارەکی 
چوارەم

مانگی یانزە

مانگی دوانزە

355.00

355.00 71,000.00 200 مانگی یەک

چارەکی 
یەکەم

2021 مانگی دووگەڕەکی گەڤەرکێ

مانگی  سێ

سەرچاوە: هەمان سەرچاوەی گەڕەکی گەڤەرکێ

 نرخی زەوی لە گەڕەکی 
گەڤەرکێ لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا 
بەراورد بە دوو ساَلی 

رابردوو دابەزیوە. نرخی 
یەک مەتر دووجا زەوی 
لە ساڵی 2019 بە 390 

دۆالر بووە، لە ساڵی 
2020 بە 457.50 دۆالر 

و لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا بە 355 دۆالر 

مامەڵەی پێوەکراوە.



420

خشتەی ژمارە 381 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتنی زەوی لە گەڕەکی شندۆخا  لە زۆنی ئەی )رۆژهەڵاتی دهۆک(

زۆنی ئەی ) رۆژهەڵاتی دهۆک(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا زەوی  رووبەر بە مەتر دووجا 

زەوی نیشتەجێبوون
مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان

تێکڕای نرخ لە یەک ساڵدا تێکڕای نرخ بەپێی چارەکەکان کڕین و فرۆشتن خانوو کڕین و فرۆشتن

350.00

مانگی یەک

چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی شندۆخا

مانگی دوو

مانگی  سێ

433.33

مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

433.33 130,000.00 300 مانگی شەش

مانگی حەوت

چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت

مانگی نۆ

266.67

266.67 80,000.00 300 مانگی دە

چارەکی 
چوارەم

مانگی یانزە

مانگی دوانزە

437.50

400.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی شندۆخا

مانگی دوو

400.00 70,000.00 175 مانگی  سێ

مانگی چوار

چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج

مانگی شەش

437.50

437.50 87,500.00 200 مانگی حەوت

چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت

مانگی نۆ

437.86

مانگی دە
چارەکی 
470.00چوارەم 94,000.00 200 مانگی یانزە

405.71 71,000.00 175 مانگی دوانزە

450.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2021 450.00گەڕەکی شندۆخا 90,000.00 200 مانگی دوو

مانگی  سێ

سەرچاوە: هەمان سەرچاوەی گەڕەکی شندۆخا

نرخی زەوی 
نیشتەجێبوون لە 
گەڕەکی شندۆخا 

لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا بەراورد بە 

دوو ساَلی رابردوو 
بەرزبووەتەوە. نرخی 

یەک مەتر دووجا زەوی 
لە ساڵی 2019 بە 350 

دۆالر بوو، لە ساڵی 
2020 بە 437.50 دۆالر 

و لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا بە 450 دۆالر 

مامەڵەی پێوەکراوە.



421

خشتەی ژمارە 382 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتنی زەوی لە گەڕەکی رەزا  لە زۆنی ئەی )رۆژهەڵاتی دهۆک(

زۆنی ئەی ) رۆژهەڵاتی دهۆک(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا زەوی  رووبەر بە مەتر دووجا 

زەوی نیشتەجێبوون
مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان

تێکڕای نرخ لە یەک ساڵدا تێکڕای نرخ بەپێی چارەکەکان کڕین و فرۆشتن خانوو کڕین و فرۆشتن

380.22

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی رەزا

مانگی دوو

مانگی  سێ

مانگی چوار
چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج

مانگی شەش

433.33

مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم

433.33 130000 300 مانگی هەشت

مانگی نۆ

327.10

مانگی دە
چارەکی 
چوارەم

327.10 70000 214 مانگی یانزە

مانگی دوانزە

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی رەزا

مانگی دوو

مانگی  سێ

مانگی چوار
چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج

مانگی شەش

مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت

مانگی نۆ

مانگی دە
چارەکی 
چوارەم

مانگی یانزە

مانگی دوانزە

400.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2021 400.00گەڕەکی رەزا 80,000.00 200 مانگی دوو

مانگی  سێ

سەرچاوە: هەمان سەرچاوەی گەڕەکی رەزا

نرخی زەویی 
نیشتەجێبوون لە 

گەڕەکی رەزا لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا 

بەراورد بە 2019 
بەرزبووەتەوە. نرخی یەک 

مەتر دووجا زەوی لە 
ساڵی 2019 بە 380.22 
دۆالر بووە و لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا بە 
400 دۆالر مامەڵەی 

پێوەکراوە.



422

خشتەی ژمارە 383 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتنی زەوی لە گەڕەکی سێ گرکا لە زۆنی ئەی )رۆژهەڵاتی دهۆک(

زۆنی ئەی ) رۆژهەڵاتی دهۆک(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا زەوی  رووبەر بە مەتر دووجا 

زەوی نیشتەجێبوون
مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان

تێکڕای نرخ لە یەک ساڵدا تێکڕای نرخ بەپێی چارەکەکان کڕین و فرۆشتن خانوو کڕین و فرۆشتن

382.14

مانگی یەک

چارەکی 
یەکەم

2019 سێ گرکا

مانگی دوو

مانگی  سێ

مانگی چوار

چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج

مانگی شەش

448.28 65000 145 مانگی حەوت

چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت

مانگی نۆ

مانگی دە
چارەکی 
مانگی یانزەچوارەم

316.00 79000 250 مانگی دوانزە

425.00

مانگی یەک

چارەکی 
یەکەم

2019 سیێ گرکا

مانگی دوو

مانگی  سێ

مانگی چوار

چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج

مانگی شەش

425.00

425.00 85000 200 مانگی حەوت

چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت

مانگی نۆ

مانگی دە

چارەکی 
چوارەم

مانگی یانزە

مانگی دوانزە

420.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2021 مانگی دووسێ گرکا

420.00 84000 200 مانگی  سێ

سەرچاوە: هەمان سەرچاوەی گەڕەکی سێ گرکا

 نرخی زەوی لە گەڕەکی 
سێ گرکا لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا 
بەراورد بە ساَلی 

رابردوو دابەزیوە. نرخی 
یەک مەتر دووجا زەوی 

لە ساڵی 2019 دا بە 
382.14 دۆالر بووە، 

لە ساَلی 2020 بە 425 
دۆالر و لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا بە 
420 دۆالر مامەڵەی 

پێوەکراوە.



423

خشتەی ژمارە 384 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتنی زەوی لە گەڕەکی رووناهی  لە زۆنی ئەی )رۆژهەڵاتی دهۆک(

زۆنی ئەی ) رۆژهەڵاتی دهۆک(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا زەوی  رووبەر بە مەتر دووجا 

زەوی نیشتەجێبوون
مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان

تێکڕای نرخ لە یەک ساڵدا تێکڕای نرخ بەپێی چارەکەکان کڕین و فرۆشتن کڕین و فرۆشتن

423.33

مانگی یەک

چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی رووناهی

مانگی دوو

مانگی  سێ

475.52

مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

475.52 68,000.00 143 مانگی شەش

423.33

مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

423.33 127,000.00 300 مانگی نۆ

406.67

406.67 122,000.00 300 مانگی دە

چارەکی 
چوارەم

مانگی یانزە

مانگی دوانزە

381.37

مانگی یەک

چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی رووناهی

مانگی دوو

مانگی  سێ

مانگی چوار

چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج

مانگی شەش

433.57

مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

433.57 62,000.00 143 مانگی نۆ

329.17

مانگی دە
چارەکی 
366.67چوارەم 110,000.00 300 مانگی یانزە

291.67 70,000.00 240 مانگی دوانزە

367.08

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2021 413.33گەڕەکی رووناهی 124,000.00 300 مانگی دوو

320.83 77,000.00 240 مانگی  سێ

سەرچاوە: هەمان سەرچاوەی گەڕەکی رووناهی

 نرخی زەوی لە گەڕەکی 
رووناهی لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا 
بەراورد بە ساَلی 

رابردوو دابەزیوە. 
نرخی یەک مەتر دووجا 
زەوی لە ساڵی 2019 

بە 423.33 دۆالر و لە 
ساَلی 2020 بە 381.37 

دۆالر و لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵیشدا بە 
367.08 دۆالر مامەڵەی 

پێوەکراوە.



424

خشتەی ژمارە 385 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتنی زەوی لە گەڕەکی نزارکێ  لە زۆنی ئەی )رۆژهەڵاتی دهۆک(

زۆنی ئەی ) رۆژهەڵاتی دهۆک(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا زەوی  رووبەر بە مەتر دووجا 

زەوی نیشتەجێبوون
مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان

تێکڕای نرخ لە یەک ساڵدا تێکڕای نرخ بەپێی چارەکەکان کڕین و فرۆشتن کڕین و فرۆشتن

355.67

مانگی یەک

چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی نزارکێ

مانگی دوو

مانگی  سێ

مانگی چوار

چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج

مانگی شەش

328.00

مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم

328.00 41,000.00 125 مانگی هەشت

مانگی نۆ

383.33

مانگی دە
چارەکی 
چوارەم

383.33 115,000.00 300 مانگی یانزە

مانگی دوانزە

328.00

مانگی یەک

چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی نزارکێ

مانگی دوو

مانگی  سێ

328.00

مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

328.00 41,000.00 125 مانگی شەش

256.25

240.00 60,000.00 250 مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم

272.50 54,500.00 200 مانگی هەشت

مانگی نۆ

415.00

مانگی دە
چارەکی 
چوارەم

415.00 83,000.00 200 مانگی یانزە

مانگی دوانزە

372.00

356.00 89,000.00 250 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2021 400.00گەڕەکی نزارکێ 80,000.00 200 مانگی دوو

372.00 93,000.00 250 مانگی  سێ

سەرچاوە: هەمان سەرچاوەی گەڕەکی نزارکێ

نرخی زەوی لە گەڕەکی 
نزارکێ لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا 

بەراورد بە دوو ساَلی 
رابردوو بەرزبووەتەوە. 
نرخی یەک مەتر دووجا 

زەوی لە ساڵی 2019 دا 
بە 355.67 دۆالر بووە 

و لە ساَلی 2020 بە 
328 دۆالر و لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا بە 
372 دۆالر مامەڵەی 

پێوەکراوە.



425

خشتەی ژمارە 386 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتنی زەوی لە گەڕەکی ئیتیتێ لە زۆنی ئەی )رۆژهەڵاتی دهۆک(

زۆنی ئەی ) رۆژهەڵاتی دهۆک(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا زەوی  رووبەر بە مەتر دووجا زەوی 

نیشتەجێبوون
مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان

تێکڕای نرخ لە یەک ساڵدا تێکڕای نرخ بەپێی چارەکەکان کڕین و فرۆشتن کڕین و فرۆشتن

229.41

218.25

218.25 55,000.00 252 مانگی یەک

چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکیئ ئیتیتێ

مانگی دوو

مانگی  سێ

222.22

222.22 100,000.00 450 مانگی چوار

چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج

مانگی شەش

236.60

216.05 70,000.00 324 مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت

257.14 45,000.00 175 مانگی نۆ

279.76

مانگی دە
چارەکی 
309.52چوارەم 78,000.00 252 مانگی یانزە

250.00 100,000.00 400 مانگی دوانزە

232.62

232.62

235.29 80,000.00 340 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی ئیتیتێ

مانگی دوو

229.94 74,500.00 324 مانگی  سێ

مانگی چوار

چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج

62,000.00 مانگی شەش

230.38

206.79 67,000.00 324 مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم

253.97 64,000.00 252 مانگی هەشت

85,500.00 مانگی نۆ

243.32

300 مانگی دە
چارەکی 
270.59چوارەم 92,000.00 340 مانگی یانزە

216.05 70,000.00 324 مانگی دوانزە

246.03

238.10 60,000.00 252 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2021 398.15گەڕەکی ئیتیتێ 129,000.00 324 مانگی دوو

246.03 62,000.00 252 مانگی  سێ

سەرچاوە: هەمان سەرچاوەی گەڕەکی ئیتیتێ

نرخی زەوی لە گەڕەکی 
ئیتیتێ لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا 
بەراورد بە دوو ساَلی 

رابردوو بەرزبووەتەوە. 
نرخی یەک مەتر دووجا 

زەوی لە ساڵی 2019 بە 
229.41 دۆالر بووە و لة 
ساَلی 2020 بە 232.62 

دۆالر و لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا بە 

246.03 دۆالر مامەڵەی 
پێوەکراوە.
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خشتەی ژمارە 387 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتنی زەوی لە گەڕەکی میدیا لە زۆنی ئەی )رۆژهەڵاتی دهۆک(

زۆنی ئەی ) رۆژهەڵاتی دهۆک(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا زەوی  رووبەر بە مەتر دووجا زەوی 

نیشتەجێبوون
مانگەکان چارەکی ساڵ

ناوی گەڕەک و 
تێکڕای نرخ لە یەک ساڵداپرۆژەکان تێکڕای نرخ بەپێی چارەکەکان کڕین و فرۆشتن خانوو کڕین و فرۆشتن

566.67

462.50

462.50 92,500.00 200 مانگی یەک

چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی میدیا

مانگی دوو

مانگی  سێ

550.00

مانگی چوار
چارەکی 
دووەم

550.00 110,000.00 200 مانگی پێنج

مانگی شەش

583.33

مانگی حەوت
چارەکی 
مانگی هەشتسێیەم

583.33 175,000.00 300 مانگی نۆ

633.33

633.33 190,000.00 300 مانگی دە

چارەکی 
چوارەم

مانگی یانزە

مانگی دوانزە

595.83

مانگی یەک

چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی میدیا

مانگی دوو

مانگی  سێ

مانگی چوار

چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج

مانگی شەش

575.00

مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم

575.00 115,000.00 200 مانگی هەشت

مانگی نۆ

616.67

616.67 185,000.00 300 مانگی دە

چارەکی 
چوارەم

مانگی یانزە

مانگی دوانزە

633.33

666.67 300,000.00 450 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2021 600.00گەڕەکی میدیا 180,000.00 300 مانگی دوو

مانگی  سێ

سەرچاوە: هەمان سەرچاوەی گەڕەکی میدیا

 نرخی زەویی 
نیشتەجێبوون لە 

گەڕەکی میدیا لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا 

بەراورد بە دوو ساڵی 
رابردوو بەرزبووەتەوە. 
نرخی یەک مەتر دووجا 

زەوی لە ساڵی 2019 بە 
566.67 دۆالر بووە و لە 
ساڵی 2020 بە 595.83 

دۆالر و لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا بە 

633.33 دۆالر مامەڵەی 
پێوەکراوە.
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خشتەی ژمارە 388 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتنی زەوی لە گەڕەکی KRO لە زۆنی ئەی )رۆژهەڵاتی دهۆک(

زۆنی ئەی ) رۆژهەڵاتی دهۆک(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا زەوی  رووبەر بە مەتر دووجا 

زەوی نیشتەجێبوون
مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان

تێکڕای نرخ لە یەک ساڵدا تێکڕای نرخ بەپێی چارەکەکان کڕین و فرۆشتن خانوو کڕین و فرۆشتن

781.25

615.00

مانگی یەک

چارەکی 
یەکەم

2019 KRO

615.00 123,000.00 200 مانگی دوو

مانگی  سێ

750.00

مانگی چوار

چارەکی 
دووەم

750.00 300,000.00 400 مانگی پێنج

مانگی شەش

812.50

675.00 135,000.00 200 مانگی حەوت

چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت

950.00 190,000.00 200 مانگی نۆ

827.50

مانگی دە
چارەکی 
1,000.00چوارەم 380,000.00 380 مانگی یانزە

655.00 131,000.00 200 مانگی دوانزە

642.50

633.33

600.00 120,000.00 200 مانگی یەک

چارەکی 
یەکەم

2020 KRO

666.67 160,000.00 240 مانگی دوو

مانگی  سێ

550.00

مانگی چوار

چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

550.00 110,000.00 200 مانگی شەش

651.67

453.33 136,000.00 300 مانگی حەوت

چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت

850.00 340,000.00 400 مانگی نۆ

675.00

664.00 166,000.00 250 مانگی دە
چارەکی 
چوارەم

875.00 175,000.00 200 مانگی یانزە

675.00 135,000.00 200 مانگی دوانزە

625.00

575.00 115,000.00 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2021 KRO800.00 160,000.00 200 مانگی دوو

625.00 250,000.00 400 مانگی  سێ

سەرچاوە: هەمان سەرچاوەی گەڕەکی کەی ئاڕ ئۆ

 KRO نرخی زەوی لە
لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا بەراورد بە دوو 
ساڵی رابردوو دابەزیوە. 
نرخی یەک مەتر دووجا 

زەوی لە ساڵی 2019 دا 
بە 781.25 دۆالر بووە، لە 

ساڵی 2020 بە 642.50 
دۆالر و لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا بە 
625 دۆالر مامەڵەی 

پێوەکراوە.
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خشتەی ژمارە 389 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتنی زەوی لە گەڕەکی گرێ باسی لە زۆنی بی )رۆژئاوای دهۆک(

زۆنی بی  ) رۆژئاوای دهۆک(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا زەوی  رووبەر بە مەتر دووجا 

زەوی نیشتەجێبوون
مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان

تێکڕای نرخ لە یەک ساڵدا تێکڕای نرخ بەپێی چارەکەکان کڕین و فرۆشتن خانوو کڕین و فرۆشتن

465.00

مانگی یەک

چارەکی 
یەکەم

2019 گرێ باسی

مانگی دوو

مانگی  سێ

433.33

مانگی چوار
چارەکی 
دووەم

433.33 130000 300 مانگی پێنج

مانگی شەش

496.67

مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم

496.67 149000 300 مانگی هەشت

مانگی نۆ

مانگی دە

چارەکی 
چوارەم

مانگی یانزە

مانگی دوانزە

391.67

مانگی یەک

چارەکی 
یەکەم

2020 گرێ باسی

مانگی دوو

مانگی  سێ

مانگی چوار

چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج

مانگی شەش

400.00

مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم

400.00 120000 300 مانگی هەشت

مانگی نۆ

383.33

383.33 115000 300 مانگی دە

چارەکی 
چوارەم

مانگی یانزە

مانگی دوانزە

475.00

567.57 210000 370 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2021 475.00گرێ باسی 95000 200 مانگی دوو

433.33 65000 150 مانگی  سێ

سەرچاوە: هەمان سەرچاوەی گەڕەکی گرێ باسی

نرخی زەوی لە گرێ 
باسی لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا 
بەراورد بە ساڵی رابردوو 

بەرزبووەتەوە. نرخی 
یەک مەتر دووجا زەوی 
لە ساڵی 2019 بە 465 

دۆالر بووە، لە ساڵی 
2020 بە 391.67 دۆالر 

و لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا بە 475 دۆالر 

مامەڵەی پێوەکراوە.
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خشتەی ژمارە 390 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتنی زەوی  لە گەڕەکی ماسیک  لە زۆنی بی )رۆژئاوای دهۆک(

زۆنی بی  ) رۆژئاوای دهۆک(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا زەوی  رووبەر بە مەتر دووجا 

زەوی نیشتەجێبوون
مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان

تێکڕای نرخ لە یەک ساڵدا تێکڕای نرخ بەپێی چارەکەکان کڕین و فرۆشتن خانوو کڕین و فرۆشتن

587.50

384.44

384.44 86,500.00 225 مانگی یەک

چارەکی 
یەکەم

2019 ماسیک

مانگی دوو

مانگی  سێ

625.00

مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

625.00 125,000.00 200 مانگی شەش

625.00

625.00 125,000.00 200 مانگی حەوت

چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت

مانگی نۆ

550.00

مانگی دە
چارەکی 
چوارەم

550.00 110,000.00 200 مانگی یانزە

مانگی دوانزە

517.50

510.00

420.00 105,000.00 250 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 ماسیک

600.00 120,000.00 200 مانگی دوو

مانگی  سێ

440.00

مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

440.00 110,000.00 250 مانگی شەش

525.00

525.00 105,000.00 200 مانگی حەوت

چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت

مانگی نۆ

736.54

مانگی دە
چارەکی 
550.00چوارەم 110,000.00 200 مانگی یانزە

923.08 480,000.00 520 مانگی دوانزە

600.00

500.00 125,000.00 250 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2021 640.00ماسیک 160,000.00 250 مانگی دوو

600.00 120,000.00 200 مانگی  سێ

سەرچاوە: هەمان سەرچاوەی گەڕەکی ماسیک 

 نرخی زەوی لە ماسیک 
لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا بەراورد بە 
دوو ساڵی رابردوو 

بەرزبووەتەوە و نرخی 
یەک مەتر دووجا زەوی 

لە ساڵی 2019 دا بە 
587.50 دۆالر بووە، لە 
ساڵی 2020 بە 517.50 

دۆالر و لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا بە 
600 دۆالر مامەڵەی 

پێوەکراوە.



430

خشتەی ژمارە 391 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتنی زەوی  لە گەڕەکی ماڵتا لە زۆنی بی )رۆژئاوای  دهۆک(

زۆنی بی  ) رۆژئاوای دهۆک( 

تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا زەوی 
رووبەر بە مەتر دووجا 

زەوی نیشتەجێبوون
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان

تێکڕای نرخ لە یەک ساڵدا
تێکڕای نرخ بەپێی 

چارەکەکان 
کڕین و فرۆشتن خانوو

کڕین و 
فرۆشتن

505.23

365.30

مانگی یەک   
چارەکی 
یەکەم

2019  ماڵتا

365.30 80,000.00 219 مانگی دوو

مانگی  سێ   

515.00

515.00 103,000.00 200 مانگی چوار
چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج   

مانگی شەش    

512.12

مانگی حەوت   
چارەکی 
سێیەم

533.33 80,000.00 150 مانگی هەشت

490.91 108,000.00 220 مانگی نۆ

498.33

546.67 82,000.00 150 مانگی دە
چارەکی 
چوارەم 

مانگی یانزە   

450.00 90,000.00 200 مانگی دوانزە

525.67

551.33

546.67 82,000.00 150 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 ماڵتا

556.00 83,400.00 150 مانگی دوو

مانگی  سێ   

566.67

مانگی چوار   
چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج   

566.67 170,000.00 300 مانگی شەش 

448.68

547.37 104,000.00 190 مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت   

350.00 70,000.00 200 مانگی نۆ

500.00

مانگی دە   
چارەکی 
چوارەم 

مانگی یانزە   

500.00 125,000.00 250 مانگی دوانزە

 625.00

676.53 320,000.00 473 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2021 625.00 ماڵتا 125,000.00 200 مانگی دوو

504.00 126,000.00 250 مانگی  سێ

سەرچاوە: هەمان سەرچاوەی گەڕەکی ماڵتا 

 نرخی زەویی 
نیشتەجێبوون لە ماڵتا 

لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا بەراورد بە 

دوو ساڵی رابردوو 
بەرزبووەتەوە. نرخی 

یەک مەتر دووجا زەوی 
لە ساڵی 2019 دا بە 
505.23 دۆالر بووە، 

لە ساڵی 2020 دا 
بە 525.67 دۆالر و 
لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا بە 625 دۆالر 
مامەڵەی پێوەکراوە.
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خشتەی ژمارە 392 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتنی زەوی  لە گەڕەکی شاخکێ  لە زۆنی بی )رۆژئاوای  دهۆک(

زۆنی بی ) رۆژئاوای دهۆک(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا زەوی  رووبەر بە مەتر دووجا زەوی 

نیشتەجێبوون
مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان

تێکڕای نرخ لە یەک ساڵدا تێکڕای نرخ بەپێی چارەکەکان کڕین و فرۆشتن خانوو کڕین و فرۆشتن

601.25

970.00

970.00 194000 200 مانگی یەک

چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی شاخکێ 

مانگی دوو

مانگی  سێ

481.25

400.00 80000 200 مانگی چوار
چارەکی 
دووەم

562.50 112500 200 مانگی پێنج

مانگی شەش

615.00

615.00 123000 200 مانگی حەوت

چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت

مانگی نۆ

587.50

600.00 120000 200 مانگی دە
چارەکی 
چوارەم

مانگی یانزە

575.00 115000 200 مانگی دوانزە

500.00

562.50

562.50 112500 200 مانگی یەک

چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی شاخکێ 

مانگی دوو

مانگی  سێ

437.50

مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

437.50 140000 320 مانگی شەش

409.00

مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم

409.00 81800 200 مانگی هەشت

مانگی نۆ

650.00

650.00 195000 300 مانگی دە
چارەکی 
چوارەم

650.00 130000 200 مانگی یانزە

مانگی دوانزە

653.33

616.67 185,000.00 300 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2021 690.00گەڕەکی شاخکێ  138,000.00 200 مانگی دوو

مانگی  سێ

سەرچاوە: هەمان سەرچاوەی گەڕەکی شاخکێ  

 نرخی زەوی لە گەڕەکی 
شاخکێ لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا 

بەراورد بە دوو ساڵی 
رابردوو بەرزبووەتەوە. 
نرخی یەک مەتر دووجا 

زەوی لە ساڵی 2019 دا 
بە 601.25 دۆالر بووە، لە 
ساڵی 2020 بە 500 دۆالر 

و لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا بە 653.33 

دۆالر بووە.
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خشتەی ژمارە 393 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتنی زەوی  لە گەڕەکی زرکا لە زۆنی بی )رۆژئاوای دهۆک(

زۆنی بی ) رۆژئاوای دهۆک (
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا زەوی  رووبەر بە مەتر دووجا 

زەوی نیشتەجێبوون
مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان

تێکڕای نرخ لە یەک ساڵدا تێکڕای نرخ بەپێی چارەکەکان کڕین و فرۆشتن خانوو کڕین و فرۆشتن

477.87

415.00

415.00 41,500.00 100 مانگی یەک

چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی زرکا

مانگی دوو

مانگی  سێ

400.00

مانگی چوار
چارەکی 
دووەم

400.00 100,000.00 250 مانگی پێنج

مانگی شەش

540.73

412.50 82,500.00 200 مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم

668.97 751,250.00 1123 مانگی هەشت

مانگی نۆ

547.83

547.83 126,000.00 230 مانگی دە
چارەکی 
چوارەم

550.00 82,500.00 150 مانگی یانزە

533.33 80,000.00 150 مانگی دوانزە

521.67

508.33

550.00 110,000.00 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی زرکا

466.67 140,000.00 300 مانگی دوو

مانگی  سێ

مانگی چوار

چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج

مانگی شەش

525.00

525.00 105,000.00 200 مانگی حەوت

چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت

مانگی نۆ

521.67

550.00 110,000.00 200 مانگی دە
چارەکی 
چوارەم

493.33 148,000.00 300 مانگی یانزە

مانگی دوانزە

495.83

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2021 525.00گەڕەکی زرکا 105000 200 مانگی دوو

466.67 140000 300 مانگی  سێ

سەرچاوە: هەمان سەرچاوەی گەڕەکی زرکا  

 نرخی زەوی لە گەڕەکی 
زرکا لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا بەراورد بە 
دوو ساڵی رابردوو 

بەرزبووەتەوە. نرخی 
یەک مەتر دووجا زەوی 

لە ساڵی 2019 بە 
477.87 دۆالر بوو، لە 

ساڵی 2020 بە 521.67 
دۆالر و لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا بە 
495.83 دۆالر مامەڵەی 

پێوەکراوە.



433

خشتەی ژمارە 394 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتنی زەوی لە گەڕەکی دۆمیز لە زۆنی سی )رێگای دۆمیز – فایدە( 

زۆنی سی  )رێگای دۆمیز - فایدە( 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا زەوی 

رووبەر بە مەتر دووجا 
زەوی نیشتەجێبوون

مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان
تێکڕای نرخ لە یەک ساڵدا تێکڕای نرخ بەپێی چارەکەکان 

کڕین و فرۆشتن 
خانوو

کڕین و فرۆشتن

145.67

87.88

مانگی یەک   
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی دۆمیز 

88.57 31,000.00 350 مانگی دوو

87.18 17,000.00 195 مانگی  سێ

 

مانگی چوار   
چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج   

مانگی شەش    

145.67

88.00 22,000.00 250 مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت   

203.33 61,000.00 300 مانگی نۆ

146.67

مانگی دە   
چارەکی 
چوارەم 

مانگی یانزە   

146.67 88,000.00 600 مانگی دوانزە

144.00

97.30

97.30 36,000.00 370 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی دۆمیز 

مانگی دوو   

مانگی  سێ   

 

مانگی چوار   
چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج   

مانگی شەش    

144.00

مانگی حەوت   
چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت   

144.00 36,000.00 250 مانگی نۆ

152.50

مانگی دە   
چارەکی 
چوارەم 

مانگی یانزە   

152.50 30,500.00 200 مانگی دوانزە

 75.08

مانگی یەک   
چارەکی 
یەکەم

2021 75.08گەڕەکی دۆمیز  23,500.00 313 مانگی دوو

مانگی  سێ   

سەرچاوە: هەمان سەرچاوەی گەڕەکی دومیز  

 لەم زۆنەدا، نرخی زەوی 
لە گەڕەکی دۆمیز 

لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵ بەراورد بە دوو 
ساڵی رابردوو دابەزیوە. 
نرخی یەک مەتر دووجا 
زەوی لە ساڵی 2019 

دا بە 145.67 دۆالر 
بوو، لە ساڵی 2020 بە 

144 دۆالر و لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا بە 

75.08 دۆالر مامەڵەی 
پێوەکراوە.

بازاڕی زەویی نیشتەجێبوون لە زۆنی سی؛ پارێزگای دهۆک 



434

خشتەی ژمارە 395 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتنی زەوی  لە گەڕەکی باز الن  لە زۆنی سی )رێگای دۆمیز – فایدە( 

زۆنی سی  )رێگای دۆمیز - فایدە( 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا زەوی 

رووبەر بە مەتر دووجا زەوی 
نیشتەجێبوون

مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان
تێکڕای نرخ لە یەک ساڵدا

تێکڕای نرخ بەپێی 
چارەکەکان 

کڕین و فرۆشتن خانوو کڕین و فرۆشتن

137.88

158.00

158.00 39,500.00 250 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی باز الن

مانگی دوو   

مانگی  سێ   

141.67

133.33 40,000.00 300 مانگی چوار
چارەکی 
دووەم

150.00 30,000.00 200 مانگی پێنج

مانگی شەش    

134.09

مانگی حەوت   
چارەکی 
سێیەم

134.09 29,500.00 220 مانگی هەشت

مانگی نۆ   

130.00

130.00 39,000.00 300 مانگی دە
چارەکی 
چوارەم 

مانگی یانزە   

مانگی دوانزە   

!

 

مانگی یەک   
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی باز الن

مانگی دوو   

مانگی  سێ   

 

مانگی چوار   
چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج   

مانگی شەش    

180.00

170.00 34,000.00 200 مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت   

190.00 38,000.00 200 مانگی نۆ

!NUM#

مانگی دە   
چارەکی 
چوارەم 

مانگی یانزە   

مانگی دوانزە   

 203.00

212.00 26,500.00 125 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2021 194.00گەڕەکی باز الن 48,500.00 250 مانگی دوو

مانگی  سێ   

سەرچاوە: هەمان سەرچاوەی گەڕەکی باز الن

نرخی زەوی لە گەڕەکی 
باز الن لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا 

بەراورد بە دوو ساڵی 
رابردوو دابەزیوە. نرخی 
یەک مەتر دووجا زەوی 

لە ساڵی 2019 بە 
137.88 دۆالر بووە، 

لە ساڵی 2020 بە 180 
دۆالر و لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا بە 
203 دۆالر مامەڵەی 

پێوەکراوە.



435

خشتەی ژمارە 396 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتنی زەوی  لە گەڕەکی فایدە لە زۆنی سی )رێگای دۆمیز – فایدە( 

زۆنی سی  )رێگای دۆمیز - فایدە( 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا زەوی 

رووبەر بە مەتر دووجا 
زەوی نیشتەجێبوون

مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان
تێکڕای نرخ لە یەک ساڵدا تێکڕای نرخ بەپێی چارەکەکان  کڕین و فرۆشتن خانوو کڕین و فرۆشتن

112.50

112.50

مانگی یەک   
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی فایدە

112.50 22,500.00 200 مانگی دوو

مانگی  سێ   

122.50

مانگی چوار   
چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج   

122.50 24,500.00 200 مانگی شەش 

 

مانگی حەوت   
چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت   

مانگی نۆ   

92.59

مانگی دە   
چارەکی 
چوارەم 

92.59 20,000.00 216 مانگی یانزە

مانگی دوانزە   

127.91

145.45

مانگی یەک   
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی فایدە

145.45 32,000.00 220 مانگی دوو

مانگی  سێ   

 

مانگی چوار   
چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج   

مانگی شەش    

127.91

127.91 27,500.00 215 مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت   

مانگی نۆ   

122.50

مانگی دە   
چارەکی 
چوارەم 

122.50 24,500.00 200 مانگی یانزە

مانگی دوانزە   

 136.00

مانگی یەک   
چارەکی 
یەکەم

2021 136.00گەڕەکی فایدە 34,000.00 250 مانگی دوو

مانگی  سێ   

سەرچاوە: هەمان سەرچاوەی گەڕەکی فایدە

 نرخی زەوی لە گەڕەکی 
فایدە لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا 
بەراورد بە دوو ساَلی 

رابردوو بەرزبووەتەوە. 
نرخی یەک مەتر دووجا 

زەوی لە ساڵی 2019 بە 
112.50 دۆالر بووە، لە 
ساڵی 2020 بە 127.91 

دۆالر و لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا بە 
136 دۆالر مامەڵەی 

پێوەکراوە.



436

خشتەی ژمارە 397 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتنی زەوی  لە گەڕەکی سێمێل  لە زۆنی دی )رێگای سێمێڵ – تەناهی( 

زۆنی دی  ) رێگای سێمێڵ - تەناهی(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا زەوی نیشتەجێ رووبەر بە مەتر دووجا 

زەوی نیشتەجێبوون
مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان

تێکڕای نرخ لە یەک ساڵدا تێکڕای نرخ بەپێی چارەکەکان کڕین و فرۆشتن خانوو کڕین و فرۆشتن

110.83

85.65

46.30 10,000.00 216 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی سێمێڵ

مانگی دوو

125.00 25,000.00 200 مانگی  سێ

105.00

105.00 21,000.00 200 مانگی چوار

چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج

مانگی شەش

116.67

116.67 25,200.00 216 مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم

131.94 28,500.00 216 مانگی هەشت

77.78 16,800.00 216 مانگی نۆ

122.69

122.69 26,500.00 216 مانگی دە

چارەکی 
چوارەم

مانگی یانزە

مانگی دوانزە

213.26

215.28

215.28 46,500.00 216 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی سێمێڵ

154.17 33,300.00 216 مانگی دوو

417.50 83,500.00 200 مانگی  سێ

163.50

مانگی چوار
چارەکی 
مانگی پێنجدووەم

163.50 32,700.00 200 مانگی شەش

211.25

240.00 60,000.00 250 مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم

182.50 36,500.00 200 مانگی هەشت

مانگی نۆ

366.67

366.67 110,000.00 300 مانگی دە
چارەکی 
چوارەم

383.33 57,500.00 150 مانگی یانزە

138.89 30,000.00 216 مانگی دوانزە

115.74

115.74 25,000.00 216 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2021 118.75گەڕەکی سێمێڵ 47,500.00 400 مانگی دوو

84.72 18,300.00 216 مانگی  سێ

سەرچاوە: هەمان سەرچاوەی گەڕەکی سێمێل 

 نرخی زەوی لە 
کۆمەڵگەی سێمێل 
لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا بەراورد بە 
دوو ساڵی رابردوو 

بەرزبووەتەوە. نرخی 
یەک مەتر دووجا زەوی 

لە ساڵی 2019 دا بە 
110.83 دۆالر بووە، لە 
ساڵی 2020 بە 213.26 

دۆالر و لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا بە 

115.74 دۆالر مامەڵەی 
پێوەکراوە.

بازاڕی زەویی نیشتەجێبوون لە زۆنی دی؛ پارێزگای دهۆک 



437

خشتەی ژمارە 398 نیشاندەری نرخی  کڕین و فرۆشتنی زەوی  لە گەڕەکی مسێریک  لە زۆنی دی )رێگای سێمێڵ – تەناهی( 

زۆنی دی  ) رێگای سێمێڵ - تەناهی(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا زەوی نیشتەجێ رووبەر بە مەتر دووجا 

زەوی نیشتەجێبوون
مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان

تێکڕای نرخ لە یەک ساڵدا تێکڕای نرخ بەپێی چارەکەکان کڕین و فرۆشتن خانوو کڕین و فرۆشتن

75.00

75.00

75.00 15,000.00 200 مانگی یەک

چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی مسێریک

مانگی دوو

مانگی  سێ

72.50

مانگی چوار
چارەکی 
دووەم

72.50 14,500.00 200 مانگی پێنج

مانگی شەش

مانگی حەوت

چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت

مانگی نۆ

77.50

55.00 11,000.00 200 مانگی دە
چارەکی 
چوارەم

مانگی یانزە

100.00 20,000.00 200 مانگی دوانزە

82.50

80.60

70.29 12,300.00 175 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی مسێریک

90.91 20,000.00 220 مانگی دوو

مانگی  سێ

مانگی چوار

چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج

مانگی شەش

82.50

82.50 16,500.00 200 مانگی حەوت

چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت

مانگی نۆ

82.85

90.70 19,500.00 215 مانگی دە
چارەکی 
چوارەم

مانگی یانزە

75.00 15,000.00 200 مانگی دوانزە

69.82

77.14 13,500.00 175 مانگی یەک

چارەکی 
یەکەم

2021 مانگی دووگەڕەکی مسێریک

62.50 12,500.00 200 مانگی  سێ

سەرچاوە: هەمان سەرچاوەی گەڕەکی مسێریک 

نرخی زەوی لە گەڕەکی 
مسێریک لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا 
بەراورد بە دوو ساڵی 

رابردوو دابەزیوە. نرخی 
یەک مەتر دووجا زەوی 

لە ساڵی 2019 دا بە 
75 دۆالر بووە، لە 

ساڵی 2020 بە 82.50 
دۆالر و لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا بە 
69.82 دۆالر مامەڵەی 

پێوەکراوە.



438

خشتەی ژمارە 399 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتنی زەوی  لە گەڕەکی تەناهی  لە زۆنی دی )رێگای سێمێڵ – تەناهی( 

زۆنی دی  ) رێگای سێمێڵ - تەناهی( 
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا زەوی نیشتەجێ رووبەر بە مەتر دووجا 

زەوی نیشتەجێبوون
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان

تێکڕای نرخ لە یەک ساڵدا تێکڕای نرخ بەپێی چارەکەکان  کڕین و فرۆشتن خانوو کڕین و فرۆشتن

267.50

240.00

مانگی یەک   
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی تەناهی

240.00 60,000.00 250 مانگی دوو

مانگی  سێ   

300.00

مانگی چوار   
چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج   

300.00 60,000.00 200 مانگی شەش 

275.00

مانگی حەوت   
چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت   

275.00 55,000.00 200 مانگی نۆ

260.00

مانگی دە   
چارەکی 
چوارەم 

260.00 52,000.00 200 مانگی یانزە

مانگی دوانزە   

313.33

210.00

مانگی یەک   
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی تەناهی

210.00 63,000.00 300 مانگی دوو

مانگی  سێ   

226.67

226.67 68,000.00 300 مانگی چوار
چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج   

مانگی شەش    

400.00

مانگی حەوت   
چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت   

400.00 80,000.00 200 مانگی نۆ

420.00

مانگی دە   
چارەکی 
چوارەم 

420.00 84,000.00 200 مانگی یانزە

مانگی دوانزە   

 300.00

300.00 60,000.00 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2021 288.00گەڕەکی تەناهی 72,000.00 250 مانگی دوو

307.50 61,500.00 200 مانگی  سێ

سەرچاوە: هەمان سەرچاوەی گەڕەکی تەناهی 

نرخی زەوی لە گەڕەکی 
تەناهی لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا 

بەراورد بە دوو ساڵی 
رابردوو بەرزبووەتەوە. 
نرخی یەک مەتر دووجا 

زەوی لە ساڵی 2019 بە 
267.50 دۆالر بووە، لە 
ساڵی 2020 بە 313.33 

دۆالر و لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا بە 
300 دۆالر مامەڵەی 

پێوەکراوە.
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خشتەی ژمارە 400 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتنی زەوی  لە گەڕەکی کێڤڵا لە زۆنی دی )رێگای سێمێڵ – تەناهی( 

زۆنی دی  ) رێگای سێمێڵ - تەناهی(
تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا زەوی نیشتەجێ رووبەر بە مەتر دووجا  

زەوی نیشتەجێبوون
مانگەکان چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان

تێکڕای نرخ لە یەک ساڵدا تێکڕای نرخ بەپێی چارەکەکان کڕین و فرۆشتن خانوو کڕین و فرۆشتن

159.50

145.00

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی کێڤڵا

مانگی دوو

145.00 29,000.00 200 مانگی  سێ

164.00

مانگی چوار
چارەکی 
دووەم

164.00 41,000.00 250 مانگی پێنج

مانگی شەش

283.33

مانگی حەوت
چارەکی 
سێیەم

283.33 85,000.00 300 مانگی هەشت

مانگی نۆ

155.00

155.00 31,000.00 200 مانگی دە

چارەکی 
چوارەم

مانگی یانزە

مانگی دوانزە

266.67

242.92

172.50 34,500.00 200 مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی کێڤڵا

313.33 94,000.00 300 مانگی دوو

مانگی  سێ

مانگی چوار

چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج

مانگی شەش

266.67

266.67 80,000.00 300 مانگی حەوت

چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت

مانگی نۆ

286.25

282.50 56,500.00 200 مانگی دە
چارەکی 
چوارەم

290.00 58,000.00 200 مانگی یانزە

مانگی دوانزە

248.02

مانگی یەک
چارەکی 
یەکەم

2021 191.04گەڕەکی کێڤڵا 40,500.00 212 مانگی دوو

305.00 61,000.00 200 مانگی  سێ

سەرچاوە: هەمان سەرچاوەی گەڕەکی کێڤڵا

نرخی زەوی لە  گەڕەکی 
کێڤڵا لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵ 

بەراورد بە  دوو ساَلی 
رابردوو بەرزبووەتەوە. 
نرخی یەک مەتر دووجا 

زەوی لە ساڵی 2019 بە 
159.50 دۆالر بووە، لە 

ساڵی رابردوو بە 266.67 
دۆالر و لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵیشدا بە 
248.02 دۆالر مامەڵەی 

پێوەکراوە.
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خشتەی ژمارە 401 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن لە گەڕەکی حەوشکێ لە زۆنی دی )رێگای سێمێڵ – تەناهی( 

زۆنی دی  ) رێگای سێمێڵ - تەناهی( 

تێکڕا نرخی خانوو بۆ یەک مەتر دووجا )کڕین و فرۆشتن( نرخی یەک مەتر دووجا زەوی نیشتەجێ
رووبەر بە مەتر دووجا 

زەوی نیشتەجێبوون
مانگەکان  چارەکی ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان

تێکڕای نرخ لە یەک ساڵدا تێکڕای نرخ بەپێی چارەکەکان  کڕین و فرۆشتن خانوو کڕین و فرۆشتن

175.00

 

مانگی یەک   

چارەکی 
یەکەم

2019 گەڕەکی حەوشکێ

مانگی دوو   

مانگی  سێ   

175.00

160.00 64000 400 مانگی چوار

چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج   

190.00 38000 200 مانگی شەش 

205.00

205.00 41000 200 مانگی حەوت

چارەکی 
سێیەم

مانگی هەشت   

مانگی نۆ   

167.50

مانگی دە   

چارەکی 
چوارەم 

مانگی یانزە   

167.50 33500 200 مانگی دوانزە

205.00

240.83

مانگی یەک   

چارەکی 
یەکەم

2020 گەڕەکی حەوشکێ

191.67 115000 600 مانگی دوو

290.00 58000 200 مانگی  سێ

 

مانگی چوار   

چارەکی 
دووەم

مانگی پێنج   

مانگی شەش    

205.00

مانگی حەوت   

چارەکی 
سێیەم

225.00 45000 200 مانگی هەشت

185.00 37000 200 مانگی نۆ

155.00

مانگی دە   

چارەکی 
چوارەم 

155.00 62000 400 مانگی یانزە

مانگی دوانزە   

سەرچاوە: هەمان سەرچاوەی گەڕەکی حەوشکێ 

نرخی زەوی لە گەڕەکی 
حەوشکێ لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا 
بەراورد بە دوو ساڵی 

رابردوو دابەزیوە. نرخی 
یەک مەتر دووجا زەوی 
لە ساڵی 2019 بە 175 

دۆالر بووە، لە ساڵی 
2020 بە 205 دۆالر 

و لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا بە 155 دۆالر 

مامەڵەی پێوەکراوە.
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بازاڕی خانووبەرە 

پارێزگای هەڵەبجە



442

3.4 بازاڕی خانووبەرە لە ناوەندی پارێزگای هەڵەبجە

بــازاڕی خانووبــەرە لــە ســەنتەری پارێــزگای هەڵەبجــە لــەڕووی کڕیــن و فرۆشــتن و بەکرێدانــی خانووبــەرەوە بازاڕێکــی سســتە. لــەڕووی پرۆژەکانــی 
وەبەرهێنــان لــە بــواری نیشــتەجێبوون یــەک پــرۆژە بــە نــاوی گۆران ســتی جێبەجێکــراوە کــە بریتییە لــە 1276 یەکەی نیشــتەجێبوون و لــە چوارچێوەی 

پرۆژەکانــی کۆمپانیــای بەڕێــزدا كــراوە. 

لــە ســاڵانی 2019 و 2020 و چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵدا گۆڕانێکــی ئەوتــۆ بەســەر نرخــی خانووبــەرە و زەویــی نیشــتەجێبووندا نەهاتــووە، تەنانــەت 
کڕیــن و فرۆشــتن زۆر کــەم بــووە و لــە زۆر گەڕەکــدا کڕیــن و فرۆشــتن نەبــووە. بەپێــی داتــا کۆکــراوەکان لــە نووســینگەکانی خانووبــەرە لەســەر 
ئاســتی ســەنتەری پارێــزگای هەڵەبجــە، نرخــی یــەک مەتــر دووجــا خانــوو بــە 137.6 دۆالر و، نرخــی یــەک مەتــر دووجــا زەوی بــە 92.5 دۆالر بــووە. 
گەڕەکەکانــی ســەنتەری پارێــزگای هەڵەبجــە دابەشــی چــوار زۆن کــراون کــە 35 گــەڕەک و شــوێن لەخۆدەگــرن، داتاکانــی خانووبــەرە و زەوی لــە 32 
گــەڕەک کۆکراونەتــەوە. لــەو گەڕەکانــەی دیکــە یــان کڕیــن و فرۆشــتن زۆر سســت بــووە، یــان ئەگــەر کڕیــن و فرۆشــتنیش هەبووبێــت زۆر بەکەمــی 

بــووە. خشــتەی ژمــارە 501 )لــە راپۆرتــی گشــتیدا هاتــووە( زۆن و گەڕەکەکانــی هەڵەبجــە دەخاتــەڕوو.
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خشتەی ژمارە 402 نیشاندەری نرخی زەوی و خانووبەرە لە گەڕەکەکانی هەڵەبجە بەپێی زۆنەکان و دابەشبوونیان بەسەر ناوەوە و دەرەوەی شارەکە 

دابەشبوونی گەڕەکەکانی هەڵەبجە بەپێی زۆنەکان 

زۆنی دی )رۆژئاوا – نسار( زۆنی سی  )رۆژئاوا- قیبلە(  زۆنی بی )رۆژهەڵات – نسار( زۆنی ئەی )رۆژهەالت –قیبلە(

دەرەوەی شار ناو شار دەرەوەی شار ناو شار دەرەوەی شار ناو شار دەرەوەی شار ناو شار

شەهید فاتح نەوجەوانان )کانی قوڵکە( گەڕەکی سەروەرانی دوو ) 
کیمیابارانی بەشی دوو ( گەڕەکی شێخ ئیسماعیل گەڕەکی شارەوانی سەرەوە 

)بێ تاپۆ(
گەڕەکی مامۆستایانی 

یەک گەڕەکی حاجی حەسەن گەڕەکی بامۆک

فەرمانبەران گەڕەکی سەروەرانی یەک  
)کیمیابارانی بەشی یەک(

گەڕەکی هۆڵی بۆنەکان ) قەبرستانی 
گوڵانی خواروو بەرامبەر پەروەردە( گەڕەکی کەرتی 24 کان گەڕەکی مامۆستایانی 

دوو
گەڕەکی بەختیاری 

)شنروێ( گەڕەکی شێخ کاوە )کارێز(

گەڕەکی دەروازە )زەمەقی بەشی   
خوارەوە( گەڕەکی گوڵان گەڕەکی 32وە کان گەڕەکی شوقەکان  گەڕەکی ئیفرازەکانی 

زانکۆ گەڕەکی نەخشەی ناوبازاڕ

گەڕەکی دەروازە )زەمەقی بەشی 
سەرەوە( گەڕەکی پیر محەممەد گەڕەکی شۆڕش  گەڕەکی پاشا گەڕەکی سەرا

گەڕەکی شارەوانی سەرەوە   
)بێ تاپۆ( گەڕەکی شەهیدان گەڕەکی حاجی حەسەن 

گوران ستی     گەڕەکی شۆڕش گەڕەکی بەختیاری )شنروێ( 

گەڕەکی یەکی شەهیدان       

گەڕەکی عەباس ئاوا        

گەڕەکی 5ی ئەندازیاران        

سەرچاوە: بەرێوەبەرایەتی شارەوانی پارێزگای هەڵەبجە/ نیسان 2021
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خشتەی ژمارە 403 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتنی خانوو و زەوی  لە گەڕەکەکانی  ناو شاری هەڵەبجە، زۆنی ئەی 

زۆنی ئەی )رۆژهەڵات- قیبلە(

گەڕەکەکانی ناو شار

نرخی 
یەک مەتر 

دووجا 
زەوی لەم 
بەشدەدا

نرخی یەک 
مەتر دووجا 
زەوی بەپێی 
گەڕەکەکان

نرخی یەک 
مەتر دووجا 
خانوو لەم 

بەشەدا

نرخی یەک 
مەتر دووجا 
خانوو بەپێی 
گەڕەکەکان

نرخی یەک مەتر دووجا 
زەوی نیشتەجێ

نرخی یەک مەتر 
دووجا خانوو

بەرزترین

نزمترین

زەوی نیشتەجێ خانوو  کڕین و فرۆشتن رووبەری 
خانوو 

بە مەتر 
دووجا

ساڵ ناوی گەڕەک 
و پرۆژەکان

100.00 175.00

بەرزترین نزمترین

2019 گەڕەکی 
175.00بامۆک 300.00 50.00 30,000.00 5,000.00 100

2019 گەڕەکی شێخ 
کاوە )کارێز(

50.00 50.00 5,000.00 100

120.00 120.00 30,000.00 250

150.00

2019
گەڕەکی 
نەخشەی 

ناوبازاڕ

200.00 150.00 200.00 15,000.00 20,000.00 100

87.50

112.50 87.50 112.50 35,000.00 45,000.00 400

100.00 100.00 100.00 10,000.00 100
2019 گەڕەکی سەرا

180.00 100.00 180.00 25,000.00 45,000.00 250

175.00 300.00 50.00 30,000.00 5,000.00 100 2019 گەڕەکی 
حاجی حەسەن

300.00 300.00 30,000.00 100
2019

گەڕەکی 
بەختیاری 
350.00)شنروێ( 350.00 70,000.00 200

سەرچاوە: نووسینگەی هاوبەش و نووسینگەی نێرگز /19-12ی ئایار 2021

 نرخی خانووبەرە لە 
زۆنی ئەی، لەناو شاری 

هەڵەبجە، لە ماوەی 
دوو ساڵی رابردوودا 

جێگیر بووە، نرخی 
یەک مەتر دووجا لەم 

گەڕەکانە بە 175 دۆالر 
و نرخی یەک مەتر دووجا 

زەوی بە 100 دۆالر 
مامەڵەی پێوەکراوە. 
لەپارێزگای هەڵەبجە 

لەجیاتی گۆڕانکاری 
لە نرخی خانووبەرە، 

بەرزترین و نرمترین نرخی 
گەڕەکەکان وەرگیراوە. 
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خشتەی ژمارە 404 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتنی خانوو و زەوی  لە گەڕەکەکانی  دەرەوەی شاری هەڵەبجە، زۆنی ئەی 

زۆنی ئەی )رۆژهەڵات - قیبلە(

گەڕەکەکانی دەرەوەی شار

نرخی یەک مەتر 
دووجا زەوی لەم 

بەشدەدا

نرخی یەک 
مەتر دووجا 
زەوی بەپێی 
گەڕەکەکان

نرخی یەک 
مەتر دووجا 
خانوو لەم 

بەشەدا

نرخی یەک 
مەتر دووجا 
خانوو بەپێی 
گەڕەکەکان

نرخی یەک مەتر 
دووجا زەوی 

نیشتەجێ

نرخی یەک مەتر 
دووجا خانوو زەوی نیشتەجێ خانوو  کڕین و فرۆشتن رووبەری 

خانوو 
بە مەتر 
دووجا

ساڵ ناوی گەڕەک و پرۆژەکان

187.50

بەرزترین نزمترین بەرزترین نزمترین

175.00 300.00 50.00 30,000.00 5,000.00 100 2019 گەڕەکی حاجی حەسەن

2019 گەڕەکی بەختیاری 
)شنروێ(

350.00 350.00 70,000.00 200

50.00 50.00 5,000.00 100
2019 گەڕەکی ئیفرازەکانی زانکۆ

200.00 200.00 80,000.00 400

سەرچاوە: نووسینگەی هاوبەش و نووسینگەی نێرگز /19-12ی ئایار 2021

 نرخی خانووبەرە لە 
پارێزگای هەڵەبجە، لە 

گەڕەکەکانی دەرەوەی 
شار و لە زۆنی ئەی، 

نزمترین نرخی یەک مەتر 
دووجا بە 50 دۆالرە، 
بەرزترین نرخیش بە 

350 دۆالر مامەڵەی 
پێوەکراوە. 
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خشتەی ژمارە 405 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتنی خانوو و زەوی لە گەڕەکەکانی ناو شاری هەڵەبجە، زۆنی بی 

زۆنی بی )رۆژهەڵات - نسار(

گەڕەکەکانی ناو شار

نرخی یەک 
مەتر دووجا 
زەوی لەم 
بەشدەدا

نرخی یەک 
مەتر دووجا 
زەوی بەپێی 
گەڕەکەکان

نرخی 
یەک مەتر 
دووجا لەم 

بەشەدا

نرخی یەک 
مەتر دووجا 
خانوو بەپێی 
گەڕەکەکان

نرخی یەک مەتر 
دووجا زەوی 

نیشتەجێ

نرخی یەک مەتر 
دووجا خانوو زەوی نیشتەجێ خانوو  کڕین و فرۆشتن رووبەری 

خانوو 
بە مەتر 
دووجا

ساڵ ناوی گەڕەک و 
پرۆژەکان

135.00 147.50

بەرزترین نزمترین بەرزترین نزمترین

2019
گەڕەکی 

مامۆستاینی 
150.00یەک 237.50 200.00 100.00 350.00 125.00 40,000.00 20,000.00 70,000.00 25,000.00 200

2019
گەڕەکی 

مامۆستایانی 
187.50دوو 375.00 125.00 250.00 600.00 150.00 25,000.00 50,000.00 120,000.00 30,000.00 200

2019 گەڕەکی 
شوقەکان

51.25 162.50 60.00 42.50 125.00 200.00 12,000.00 8,500.00 25,000.00 40,000.00 200

150.00 150.00 150.00 15,000.00 15,000.00 100

2019 135.00گەڕەکی پاشا 135.00 27,000.00 200

100.00 100.00 30,000.00 300

145.00 145.00 14,500.00 100

2019 گەڕەکی 
95.00شەهیدان 95.00 19,000.00 200

96.67 96.67 29,000.00 300

85.65 115.74 55.56 25,000.00 12,000.00 216 2019 گەڕەکی 
شۆڕش

سەرچاوە: نووسینگەی هاوبەش و نووسینگەی نێرگز /19-12ی ئایار 2021

نرخی خانووبەرە لە زۆنی 
بی، لە گەڕەکەکانی 
ناو شاری هەڵەبجە، 
نزمترین نرخی یەک 

مەتر دووجا خانوو بە 
55 دۆالر لە گەڕەکی 

شۆڕش بووە، بەرزترین 
نرخی یەک مەتر دووجا 
بە 600 دۆالر بووە لە 
گەڕەکی مامۆستایانی 

یەک. لەڕووی زەویی 
نیشتەجێبوون، نزمترین 
نرخی یەک مەتر دووجا 

زەوی لەم زۆنەدا لە 
گەڕەکی شوقەکان بووە 

کە 42 دۆالر بووە بۆ 
هەر مەتر دووجایەک، 

بەرزترین نرخیش بە 
135 دۆالر بووە، لەم 
زۆنەدا لە ماوەی دوو 

ساڵی رابردوو و چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا نرخی 
یەک مەتر دووجا خانوو 

بە 147.50 دۆالر و نرخی 
یەک مەتر دووجا زەوی 

بە 135 دۆالر بووە.  
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خشتەی ژمارە 406 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتنی خانوو و زەوی  لە گەڕەکەکانی دەرەوەی شاری هەڵەبجە، زۆنی بی 

زۆنی بی )رۆژهەڵات - نسار(

گەڕەکەکانی دەرەوەی  شار

نرخی یەک 
مەتر دووجا 
زەوی لەم 
بەشدەدا

نرخی یەک 
مەتر دووجا 
زەوی بەپێی 
گەڕەکەکان

نرخی یەک 
مەتر دووجا 
لەم بەشەدا

نرخی یەک 
مەتر دووجا 
خانوو بەپێی 
گەڕەکەکان

نرخی یەک مەتر 
دووجا زەوی 

نیشتەجێ

نرخی یەک مەتر دووجا 
خانوو زەوی نیشتەجێ خانوو  کڕین و فرۆشتن

رووبەری 
خانوو 

بە مەتر 
دووجا

ساڵ ناوی گەڕەک و 
پرۆژەکان

بەرزترین نزمترین بەرزترین نزمترین

50.00 135.42

102.50 120.00 85.00 12,000.00 8,500.00 100 گەڕەکی شارەوانی 
سەرەوە )بێ تاپۆ(

40.00 350.00 40.00 350.00 4,000.00 35,000.00 100 گەڕەکی کەرتی 
2442.50 کان 475.00 42.50 475.00 8,500.00 95,000.00 200

2019 50.00گەڕەکی 32وە کان 450.00 50.00 450.00 5,000.00 45,000.00 100

55.56 50.93 55.56 50.93 12,000.00 11,000.00 216

80.00 100.00 80.00 100.00 8,000.00 10,000.00 100
2019 گەڕەکی شۆڕش 

37.50)ماڵە پارتییەکان( 62.50 37.50 62.50 15,000.00 25,000.00 400

2019 گەڕەکی شارەوانی 
سەرەوە )بێ تاپۆ(

850.00 300.00 850.00 300.00 85,000.00 30,000.00 100

25.00 25.00 25,000.00 1000

100.00 100.00 50,000.00 500

66.67 66.67 10,000.00 150

2009 گوران ستی
55.00 55.00 11,000.00 200

600.00 133.33 600.00 133.33 90,000.00 20,000.00 150

27.50 150.00 55.00 150.00 11,000.00 30,000.00 200

150.00 387.50 200.00 100.00 600.00 175.00 40,000.00 20,000.00 120,000.00 35,000.00 200 2009 گەڕەکی یەکی 
شەهیدان

36.25 137.50 50.00 22.50 175.00 100.00 10,000.00 4,500.00 35,000.00 20,000.00 200 2009 گەڕەکی عەباس 
ئاوا

137.50 250.00 200.00 75.00 350.00 150.00 40,000.00 15,000.00 70,000.00 30,000.00 200 2009 گەڕەکی 5ی 
ئەندازیاران

سەرچاوە: نووسینگەی هاوبەش و نووسینگەی نێرگز /19-12ی ئایار 2021

نرخی خانووبەرە لە زۆنی 
بی، لە گەڕەکەکانی 

دەرەوەی شاری هەڵەبجە، 
لەماوەی دوو ساڵی 

رابردوو و چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا 

نرخی یەک مەتر دووجا 
زەوی بە 50 دۆالر و 

نرخی یەک مەتر دووجا 
خانوو بە 135.42 دۆالر 

بووە. هەروەها نرخی 
نزمترین خانوو لە گەڕەکی 

32ـەکان بووە کە 
نرخی یەک مەتر دووجا 
بە 50.93 دۆالر بووە، 
بەرزترین نرخی خانوو 

لەم زۆنەدا لە گەڕەکی 
24ـەکان بووە کە 

نرخی یەک مەتر دووجا 
گەیشتووەتە 475 دۆالر. 
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خشتەی ژمارە 506 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتنی خانوو و زەوی لە گەڕەکەکانی ناو شاری هەڵەبجە، زۆنی سی 

زۆنی سی )رۆژئاوا - قیبلە(

گەڕەکەکانی ناو  شار

نرخی یەک 
مەتر دووجا 
زەوی لەم 
بەشدەدا

نرخی یەک 
مەتر دووجا 
زەوی بەپێی 
گەڕەکەکان

نرخی 
یەک مەتر 
دووجا لەم 

بەشەدا

نرخی یەک 
مەتر دووجا 
خانوو بەپێی 
گەڕەکەکان

نرخی یەک مەتر دووجا 
زەوی نیشتەجێ

نرخی یەک مەتر 
دووجا خانوو زەوی نیشتەجێ خانوو  کڕین و فرۆشتن رووبەری 

خانوو 
بە مەتر 
دووجا

ساڵ ناوی گەڕەک و 
پرۆژەکان

55.63 125.00

بەرزترین نزمترین بەرزترین نزمترین

2019 گەڕەکی شێخ 
ئیسماعیل

150.00 87.50 100.00 200.00 125.00 50.00 20,000.00 40,000.00 10,000.00 25,000.00 200

2019

گەڕەکی 
هۆڵی بۆنەکان 
)قەبرستانی 

گوڵانی خواروو 
بەرامبەر 
پەروەردە(

58.75 147.50 75.00 42.50 195.00 100.00 15,000.00 8,500.00 39,000.00 20,000.00 200

2019 52.50گەڕەکی گوڵان 146.25 55.00 50.00 192.50 100.00 11,000.00 10,000.00 38,500.00 20,000.00 200

51.25 125.00 60.00 42.50 160.00 90.00 12,000.00 8,500.00 32,000.00 18,000.00 200

51.25 125.00 60.00 42.50 160.00 90.00 12,000.00 8,500.00 32,000.00 18,000.00 200 2009 گەڕەکی پیر 
محەممەد

سەرچاوە: نووسینگەی هاوبەش و  نووسینگەی نوێگەرشار   /19-12ی ئایار 2021

لە زۆنی سی، لە 
گەڕەکەکانی ناو شاری 

هەڵەبجە، نرخی یەک 
مەتر دووجا خانوو بە 

125 دۆالرە و نرخی یەک 
مەتر دووجا زەوی بە 

55.63 دۆالر مامەڵەی 
پێوەکراوە، بەرزترین نرخی 
خانوو لە گەڕەکی گوڵانە 

کە نرخی یەک مەتر 
دووجا بە 192 دۆالر 

بووە، نزمترین نرخی یەک 
مەتر دووجا خانووش لە 
گەڕەکی شێخ ئیسماعیل 
بووە کە نرخی یەک مەتر 

بە 50 دۆالر بووە. 
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خشتەی ژمارە 507 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتنی خانوو و زەوی لە گەڕەکەکانی دەرەوەی شاری هەڵەبجە، زۆنی سی 

زۆنی سی )رۆژئاوا - قیبلە(

گەڕەکەکانی دەرەوەی  شار

نرخی یەک 
مەتر دووجا 
زەوی لەم 
بەشدەدا

نرخی یەک 
مەتر دووجا 
زەوی بەپێی 
گەڕەکەکان

نرخی یەک 
مەتر دووجا 
لەم بەشەدا

نرخی یەک 
مەتر دووجا 
خانوو بەپێی 
گەڕەکەکان

نرخی یەک مەتر دووجا 
زەوی نیشتەجێ

نرخی یەک مەتر 
دووجا خانوو زەوی نیشتەجێ خانوو  کڕین و فرۆشتن رووبەری 

خانوو 
بە مەتر 
دووجا

ساڵ ناوی گەڕەک و 
پرۆژەکان

63.38 142.50

بەرزترین نزمترین بەرزترین نزمترین

2019

گەڕەکی 
سەروەرانی دوو 

)کیمیابارانی 
150.00بەشی دوو ( 200.00 100.00 40,000.00 20,000.00 200

2019

گەڕەکی 
سەروەرانی یەک 

)کیمیابارانی 
بەشی یەک(

135.00 175.00 95.00 35,000.00 19,000.00 200

2019
گەڕەکی دەروازە 
)زەمەقی بەشی 

خوارەوە

58.75 132.50 75.00 42.50 175.00 90.00 15,000 8,500 35,000.00 18,000.00 200

2019
گەڕەکی دەروازە 
)زەمەقی بەشی 

68.00سەرەوە 150.00 90.00 46.00 200.00 100.00 18,000 9,200 40,000.00 20,000.00 200

سەرچاوە: نووسینگەی هاوبەش و  نووسینگەی نوێگەرشار   /19-12ی ئایار 2021

 نرخی خانووبەرە لە زۆنی 
سی، لە گەڕەکەکانی 

دەرەوەی شاری هەڵەبجە، 
لە ماوەی دوو ساڵی 

رابردوو و چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا، نرخی 

یەک مەتر دووجا خانوو 
بە 142.50 دۆالر و نرخی 

یەک مەتر دووجا زەوی 
بە 63.38 دۆالر مامەڵەی 

پێوەکراوە. لەم زۆنەدا 
بەرزترین نرخی خانوو 

لە گەڕەکی دەروازە و 
سەروەرانی دوو بووە کە 
نرخی یەک مەتر دووجا بە 
200 دۆالر بووە، نزمترین 

نرخی خانوو لە گەڕەکی 
سەروەرانی یەک بووە کە 

بە 90 دۆالر فرۆشراوە. 
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بازاڕی شوێنە بازرگانییەکان 
لە سەنتەری پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان 
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خشتەی ژمارە 508 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدانی شوێنە بازرگانییەکان لە پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان  

بازاڕی خانووبەرە بۆ شوێنە بازرگانییەکان لەسەر ئاستی پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان

شوێن بازرگانی )کرێ( شوێن بازرگانی )کڕین و فرۆشتن( ساڵ پارێزگا

14.25 2,291.00 2019

14.75سلێمانی 2,581.00 2020

15.00 2,625.00 2021

38.75 910.00 2019

43.25دهۆک 1,090.00 2020

43.75 981.00 2021

8.00 2,562.50 2019

9.00هەولێر 2,500.00 2020

10.00 2,755.00 2021

13.17 2,068.75 2019

14.88هەرێمی کوردستان 2,150.00 2020

15.00 2,400.00 2021

نرخی شوێنە 
بازرگانییەکان لەنێو 

پارێزگاکاندا جیاوازە. لە 
پارێزگای سلێمانی نرخی 

شوێنە بازرگانییەکان 
بەتایبەت زۆر گرانترە 

لە پارێزگاکانی دیکەی 
هەرێمی کوردستان. 
شەقامی مەولەوی 

لە سەنتەری سلێمانی 
بەرزترین نرخی بۆ یەک 

مەتر دووجا کڕین و 
فرۆشتن تۆمار کردووە 

کە 13 هەزار و 281 
دۆالرە و بەدوای 

ئەویشدا شەقامی 
ڤیتاڵ و دریم ستی لە 

پارێزگای هەولێر دێن کە 
نرخی یەک مەتر دووجا 
لە ڤیتاڵ بە 11 هەزار 

و 250 دۆالر و لە دریم 
ستی بە 10 هەزار و 500 

دۆالر بووە. لە خشتەی 
ژمارە 508، نرخی کڕین 
و فرۆشتن و بەکرێدانی 

شوێنە بازرگانییەکان 
لەسەر ئاستی پارێزگاکان 

و هەرێمی کوردستان 
خراوەتەڕوو. 

بەشی چوارەم: بازاڕی شوێنە بازرگانییەکان لەسەر ئاستی پارێزگاکان 
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خشتەی ژمارە 509 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدانی شوێنە بازرگانییەکان لە شەقامی بەختیاری )وەزیران(، پارێزگای هەولێر  

شوێنی بازرگانی لە سەنتەری پارێزگای هەولێر

شوێنی  بازرگانی
رووبەر 
بە مەتر 
دووجا 
شوێنی 
بازرگانی

چارەکی ساڵ ناوی  شەقام و 
نرخی یەک شوێنەکان

مەتر دووجا 
کرێ

نرخی یەک 
مەتر دووجا 

کڕین 
وفرۆشتن

تێکڕای 
نرخی 

یەک مەتر 
دووجا 

کرێ

تێکڕای نرخی 
یەک مەتر دووجا 
کڕین وفرۆشتن

نرخی یەک مەتر دووجا بۆ 
کرێ نرخی یەک مەتر دووجا کرێ کڕین و فرۆشتن

بەرزترین  نزمترین  بەرزترین  نزمترین  بەرزترین  نزمترین  بەرزترین  نزمترین 

11.75 5,600.00

10.00 5,250.00 15.00 5.00 5,500.00 5,000.00 15.00 5.00 5,500.00 5,000.00 1 چارەکی 
یەکەم

2019 بەختیارى/ وەزیران  

17.50 25.00 10.00 25.00 10.00   1 چارەکی 
دووەم

13.50 5,600.00 18.00 9.00 5,700.00 5,500.00 18.00 9.00 5,700.00 5,500.00 1 چارەکی 
سێیەم

10.00 5,600.00 15.00 5.00 5,700.00 5,500.00 15.00 5.00 5,700.00 5,500.00 1 چارەکی 
چوارەم 

12.50 2,000.00

8.50 2,000.00 9.00 8.00 2,500.00 1,500.00 10.00 8.00 2,500.00 1,500.00 1 چارەکی 
یەکەم

2019 هەڤاڵان    

12.50 2,000.00 15.00 10.00 2,500.00 1,500.00 15.00 10.00 2,500.00 1,500.00 1 چارەکی 
دووەم

4,500.00 0.00 5,000.00 4,000.00   5,000.00 4,000.00 1 چارەکی 
سێیەم

13.50 15.00 12.00 1500.00 1,200.00   100 چارەکی 
چوارەم 

ــای شــوێنە بازرگانییەکانــی 33 شــەقام و شــوێنی بازرگانــی کــە دووکان و باڵەخانــەی بازرگانییــان تێــدا بەکــرێ دەدرێ، وەرگیــراوە. لــە  ــزگای هەولێــر دات لــە ســنووری پارێ
شــەقام و گەڕەکــی بەختیــاری نرخــی یــەک مەتــر دووجــا شــوێنی بازرگانــی بەرزبووەتــەوە. نرخــی یــەک مەتــر دووجــا لــە ســاڵی 2019 بــە 5600 دۆالر بــووە، لــە ســاڵی 2020 

بــە 5775 دۆالر و لــە چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵدا بــە 6250 دۆالر بــووە. 

بــۆ نموونــە  لــە شــەقامی هەڤــاڵان لــە چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵدا نرخــی یــەک مەتــر دووجــا شــوێنی بازرگانــی بــە بــەراورد بــە دوو ســاڵی رابــردوو دابەزیــوە. نرخــی یــەک 
مەتــر دووجــا لــە ســاڵی 2019 بــە دوو هــەزار دۆالر بــووە، لــە ســاڵی 2020 بــە 2125 دۆالر و لــە چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵدا بــە 1350 دۆالر مامەڵــەی پێوەکــراوە. لــەڕووی 

کــرێ،، نرخــی یــەک مەتــر دووجــا شــوێنی بازرگانــی لــە ســاڵی 2019 لــە بەختیــاری )وەزیــران( بــە 11.75 دۆالر و هەڤــاڵان بــە12.5  دۆالر بــووە. 

4.1 بازاڕی شوێنە بازرگانییەکان لەسەر ئاستی پارێزگای هەولێر
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14.75 5,775.00

20.00 25.00 15.00 25.00 15.00   1 چارەکی 
یەکەم

2020 بەختیارى/ وەزیران  

10.00 5,400.00 15.00 5.00 5,500.00 5,300.00 15.00 5.00 5,500.00 5,300.00 1 چارەکی 
دووەم

12.00 5,775.00 15.00 9.00 5,950.00 5,600.00 15.00 9.00 5,950.00 5,600.00 1 چارەکی 
سێیەم

17.50 6,100.00 25.00 10.00 6,400.00 5,800.00 25.00 10.00 6,400.00 5,800.00 1 چارەکی 
چوارەم 

8.75 2,125.00

0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,500.00 1,500.00   2,500.00 1,500.00 1 چارەکی 
یەکەم

2020 هەڤاڵان    

    1 چارەکی 
دووەم

17.50 20.00 15.00 2,000.00 1,500.00   100 چارەکی 
سێیەم

2,250.00  2,500.00 2,000.00   2,500.00 2,000.00 1 چارەکی 
چوارەم 

12.00 6,250.00 12.00 6,250.00 15.00 9.00 6,500.00 6,000.00 15.00 9.00 6,500.00 6,000.00 1 چارەکی 
یەکەم 2021 بەختیارى/ وەزیران  

2,000.00 1,350.00 2,000.00 1,350.00 2,000.00  1,500.00 1,200.00 2,000.00 1,500.00 1,500.00 1,200.00 1 چارەکی 
یەکەم 2021 هەڤاڵان    

سەرچاوە: کۆمپانیا و نووسینگەکانی خانووبەرە لە پارێزگای هەولێر /28-20ی ئایار 2021
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نرخـی شـوێنە بازرگانییـەکان لـە گەڕەکـی مـەال عوزێـر، لـە سـاڵی 2020 بـە بـەراورد لەگـەڵ 2019 و چارەکـی یەکەمـی ئەمسـاڵ بەرزبووەتەوە، نرخـی یەک مەتـر دووجا لە سـاڵی 2019 دا 
بـە 1275 دۆالر بـووە، لـە سـاڵی 2020 بـە 1550 دۆالر و لـە چارەکـی یەکەمـی ئەمسـاڵدا بـە 1250 دۆالر فرۆشـراوە، نرخـی یەک مەتر دووجا لە جووتسـایدی 92 بەهەمان شـێوەی سـاڵی 
2020 بەرزتریـن نرخـی تۆمارکـردووە، نرخـی یـەک مەتـر دووجـا لـە جووتسـایدی 92 لە سـاڵی 2019 دا بە 1350 دۆالر بوو، لە سـاڵی 2020 بـە 1425 دۆالر و لە چارەکی یەکەمی ئەمسـاڵدا 
بـە 1350 دۆالر بـووە. لـەڕووی کـرێ، نرخـی یـەک مەتـر دووجـا شـوێنی بازرگانـی لـە گەڕەکـی مەالعوزێـر لـە سـاڵی 2019 و 2020 دا بـە 7.50 دۆالر بـوو، لـە چارەکی یەکەمی ئەمسـاڵ بە 
8 دۆالر بەکرێـدراوە،. لـە جووتسـایدی 92 یـەک مەتـر دووجـا شـوێنی بازرگانـی لـە سـاڵی 2019 بـە 16.67 دۆالر، لـە سـاڵی 2020 بـە 18.33 دۆالر و لـە چارەکـی یەکەمـی ئەمسـاڵدا بە 18 

بەکرێدراوە.   دۆالر 

خشتەی ژمارە 510 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدانی شوێنە بازرگانییەکان لە شەقامی مەال عوزێر و جووتسایدی 92 لە پارێزگای هەولێر  

شوێنی بازرگانی لە سەنتەری پارێزگای هەولێر

شوێنی  بازرگانی
رووبەر بە مەتر 
دووجا شوێنی 

بازرگانی
چارەکی ساڵ ناوی  شەقام و 

شوێنەکان
نرخی یەک 

مەتر دووجا 
کرێ

نرخی یەک مەتر 
دووجا کڕین 

وفرۆشتن

تێکڕای نرخی 
یەک مەتر 
دووجا کرێ

تێکڕای نرخی یەک 
مەتر دووجا کڕین 

وفرۆشتن

نرخی یەک مەتر دووجا 
بۆ کرێ نرخی یەک مەتر دووجا کرێ کڕین و فرۆشتن

بەرزترین  نزمترین  بەرزترین  نزمترین  بەرزترین  نزمترین  بەرزترین  نزمترین 

7.50 1,275.00

7.50 1,250.00 10.00 5.00 1,400.00 1,100.00 10.00 5.00 1,400.00 1,100.00 1 چارەکی یەکەم

2019 شەقامی مەال عوزیز  
7.50 1,300.00 8.00 7.00 1,400.00 1,200.00 8.00 7.00 1,400.00 1,200.00 1 چارەکی دووەم

7.00 8.00 6.00 8.00 6.00   1 چارەکی سێیەم

0.00     1 چارەکی چوارەم 

16.67 1,350.00

 1,300.00   1,400.00 1,200.00   1,400.00 1,200.00 1 چارەکی یەکەم

2019 جووتسایدى 92   
17.50 18.33 16.67 5,500.00 5,000.00   300 چارەکی دووەم

1,400.00 1,600.00 1,200.00   1,600.00 1,200.00 1 چارەکی سێیەم

15.83 16.67 15.00 5,000.00 4,500.00   300 چارەکی چوارەم 

7.50 1,550.00

7.50 1,600.00 10.00 5.00 2,000.00 1,200.00 10.00 5.00 2,000.00 1,200.00 1 چارەکی یەکەم

2020 شەقامی مەال عوزیز  
7.50 9.00 6.00 9.00 6.00   1 چارەکی دووەم

8.00 1,500.00 10.00 6.00 2,000.00 1,000.00 10.00 6.00 2,000.00 1,000.00 1 چارەکی سێیەم

0.00 0.00     1 چارەکی چوارەم 

18.33 1,425.00

1,600.00 0.00 0.00 2,000.00 1,200.00   2,000.00 1,200.00 1 چارەکی یەکەم

2020 جووتسایدى 92   
18.33 20.00 16.67 6,000.00 5,000.00   300 چارەکی دووەم

    300 چارەکی سێیەم

1,250.00 1,500.00 1,000.00   1,500.00 1,000.00 1 چارەکی چوارەم 

8.00 1,250.00 8.00 1,250.00 9.00 7.00 1,400.00 1,100.00 9.00 7.00 1,400.00 1,100.00 1 چارەکی یەکەم 2021 شەقامی مەال عوزیز  

18.00 1,350.00 18.00 1,350.00 0.00 1,500.00 1,200.00   1,500.00 1,200.00 1 چارەکی یەکەم 2021 جووتسایدى 92   
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خشتەی ژمارە 511 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدانی شوێنە بازرگانییەکان لە رێگای مەخموور و شەقامی ئەلبان لە پارێزگای هەولێر  

شوێنی بازرگانی لە سەنتەری پارێزگای هەولێر
شوێنی  بازرگانی رووبەر 

بە مەتر 
دووجا 
شوێنی 
بازرگانی

چارەکی ساڵ ناوی  شەقام و 
شوێنەکان

نرخی یەک 
مەتر دووجا 

کرێ

نرخی یەک 
مەتر دووجا 

کڕین و 
فرۆشتن

تێکڕای نرخی 
یەک مەتر 
دووجا کرێ

تێکڕای نرخی 
یەک مەتر 

دووجا کڕین و 
فرۆشتن

نرخی یەک مەتر دووجا 
بۆ کرێ نرخی یەک مەتر دووجا کرێ کڕین و فرۆشتن

بەرزترین  نزمترین  بەرزترین  نزمترین  بەرزترین  نزمترین  بەرزترین  نزمترین 

10.00 6,450.00

          1 چارەکی 
یەکەم

2019 رێگاى مەخمور  
10.00 6,400.00 10.00 10.00 6,800.00 6,000.00 10.00 10.00 6,800.00 6,000.00 1 چارەکی 

دووەم

10.00 6,500.00 8.00 12.00 7,000.00 6,000.00 8.00 12.00 7,000.00 6,000.00 1 چارەکی 
سێیەم

    1 چارەکی 
چوارەم 

 1,325.00

 1,300.00   1,500.00 1,100.00   1,500.00 1,100.00 1 چارەکی 
یەکەم

2019 شەقامی ئەلبان  
    1 چارەکی 

دووەم

    1 چارەکی 
سێیەم

1,350.00 1,600.00 1,100.00   1,600.00 1,100.00 1 چارەکی 
چوارەم 

9.75 6,250.00

10.00 6,750.00 10.00 10.00 7,500.00 6,000.00 10.00 10.00 7,500.00 6,000.00 1 چارەکی 
یەکەم

2020 رێگاى مەخمور  
    1 چارەکی 

دووەم

9.50 5,750.00 10.00 9.00 6,500.00 5,000.00 10.00 9.00 6,500.00 5,000.00 1 چارەکی 
سێیەم

    1 چارەکی 
چوارەم 

 1,400.00

1,400.00 1,600.00 1,200.00   1,600.00 1,200.00 1 چارەکی 
یەکەم

2020 شەقامی ئەلبان  
1,500.00 1,750.00 1,250.00   1,750.00 1,250.00 1 چارەکی 

دووەم

    1 چارەکی 
سێیەم

1,200.00 1,400.00 1,000.00   1,400.00 1,000.00 1 چارەکی 
چوارەم 

11.50 6,500.00 11.50 6,500.00 12.00 11.00 7,000.00 6,000.00 12.00 11.00 7,000.00 6,000.00 1 چارەکی 
یەکەم 2021 رێگاى مەخمور  

 1,300.00  1,300.00   1,600.00 1,000.00   1,600.00 1,000.00 1 چارەکی 
یەکەم 2021 شەقامی ئەلبان  

سەرچاوە: کۆمپانیا و نووسینگەکانی خانووبەرە لە پارێزگای هەولێر /28-20ی ئایار 2021

 نرخی شوێنە 
بازرگانییەکان لە رێگای 

مەخموور لە ساڵی 
2020 دا نزمترین ئاستی 

تۆمار کردووە، نرخی یەک 
مەتر دووجا لە ساڵی 

2019 بە 6450 دۆالر 
بوو، لە ساڵی 2020 دا 

دابەزیوە بۆ 6250 دۆالر 
و لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا 6500 دۆالر 
بووە، نرخی یەک مەتر 

دووجا بۆ کرێ لەم 
شەقامە لە ساڵی 2019 

بە 10 دۆالر بوو ، لە 
ساڵی 2020 بە 9.75 

دۆالر و لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا بە 

11.50 دۆالر بەکرێدراوە. 
نرخی شوێنی بازرگانی 

لە شەقامی ئەلبان 
لە ماوەی دوو ساڵی 

رابردوودا بەرز و نزمی 
بەخۆوە بینیوە، نرخی 
یەک مەتر دووجا لە 

ساڵی 2019 بە 1325 
دۆالر بوو، لە ساڵی 

2020 بە 1400 دۆالر 
و لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا بە 1300 دۆالر 
بووە. 
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خشتەی ژمارە 512 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدانی شوێنە بازرگانییەکان لە رێگای کۆیە و شەقامی رووناکی لە پارێزگای هەولێر  

شوێنی بازرگانی لە سەنتەری پارێزگای هەولێر

نرخی یەک 
مەتر دووجا 

کرێ

نرخی یەک 
مەتر دووجا 

کڕین 
وفرۆشتن

تێکڕای 
نرخی یەک 

مەتر دووجا 
کرێ

تێکڕای نرخی 
یەک مەتر 

دووجا کڕین 
و فرۆشتن

نرخی یەک مەتر دووجا 
بۆ کرێ نرخی یەک مەتر دووجا

شوێنی  بازرگانی رووبەر 
بە مەتر 
دووجا 
شوێنی 
بازرگانی

چارەکی ساڵ ناوی  شەقام 
و شوێنەکان

کرێ کڕین و فرۆشتن

بەرزترین  نزمترین  بەرزترین  نزمترین  بەرزترین  نزمترین  بەرزترین  نزمترین 

13.17 1,758.33

9.50  9.00 10.00   4,500.00 5,000.00   500 چارەکی 
یەکەم

2019 رێگاى كۆیە  
13.17 1,916.67 18.33 8.00 2,166.67 1,666.67 5,500.00 2,400.00 650,000 500,000 300 چارەکی 

دووەم

چارەکی      
سێیەم

17.50 1,600.00 17.50 3,200.00 0.00 3,500.00  640,000  200 چارەکی 
چوارەم 

15.00 1,200.00

 1,150.00   1,200.00 1,100.00   1,200.00 1,100.00 1 چارەکی 
یەکەم

2019 رووناكی  
1,250.00 1,300.00 1,200.00   1,300.00 1,200.00 1 چارەکی 

دووەم

15.00 7.00 15.00 75.00 7.50 6.50 3,000.00 15,000.00 1,500.00 1,300.00 200 چارەکی 
سێیەم

1,250.00 1,300.00 1,200.00   1,300.00 1,200.00 1 چارەکی 
چوارەم 

10.83 1,000.00

16.67 1,000.00 16.67 2,000.00 0.00 5,000.00  600,000.00  300 چارەکی 
یەکەم

2020 رێگاى كۆیە  

9.38 937.50 9.38 1,875.00 0.00 4,500.00  900,000.00  480 چارەکی 
7.29دووەم 937.50 9.38 5.21 1,875.00 0.00 4,500.00 2,500.00 900,000.00  480

10.83 1,916.67 13.33 8.33 2,000.00 1,833.33 4,000.00 2,500.00 600,000.00 550,000.00 300 چارەکی 
سێیەم

16.25 2,575.00 20.00 12.50 2,900.00 2,250.00 4,000.00 2,500.00 580,000.00 450,000.00 200 چارەکی 
چوارەم 

16.25 1,137.50

1,350.00 1,400.00 1,300.00   1,400.00 1,300.00 1 چارەکی 
یەکەم

2020 رووناكی  
16.25 6.50 20.00 12.50 7.50 5.50 4,000.00 2,500.00 1,500.00 1,100.00 200 چارەکی 

دووەم

1,100.00 1,200.00 1,000.00   1,200.00 1,000.00 1 چارەکی 
سێیەم

1,175.00 1,250.00 1,100.00   1,250.00 1,100.00 1 چارەکی 
چوارەم 

9.72 3,055.56 9.72 3,055.56 19.44 0.00 3,055.56  3,500.00  550,000.00  180 چارەکی 
یەکەم 2021 رێگاى كۆیە  

18.75  18.75  22.50 15.00   4,500.00 3,000.00   200 چارەکی 
یەکەم 2021 رووناكی  

سەرچاوە: کۆمپانیا و نووسینگەکانی خانووبەرە لە پارێزگای هەولێر /28-20ی ئایار 2021

شوێنی بازرگانی لە رێگای 
کۆیە لە ساڵی 2020 

دا نزمترینن نرخی تۆمار 
کردووە، نرخی یەک مەتر 

دووجا بە هەزار دۆالر 
بووە، لەڕووی کرێ، 
لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا نرخی یەک مەتر 
دووجا شوێنی بازرگانی 

دابەزیوە بۆ 9.72 دۆالر 
بۆ هەر مەتر دووجایەک. 

بەڵام نرخی شوێنی 
بازرگانی لە شەقامی 

رووناکی بەرزبووەتەوە. 
نرخی یەک مەتر دووجا 

لە ساڵی 2019 بە 1200 
دۆالر و لە ساڵی 2020 

بە 1137 دۆالر مامەڵەی 
پێوەکراوە. لەڕووی کرێ، 

نرخی یەک مەتر دووجا 
لەم شەقامە لە ساڵی 

2019 بە 15 دۆالر بووە، 
لە ساڵی 2020 بە 16.25 

دۆالر و لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا بە 

18.75 دۆالر بووە.  
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خشتەی ژمارە 513 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدانی شوێنە بازرگانییەکان لە هەولێری نوێ و شەقامی سێتاقان لە پارێزگای هەولێر  

شوێنی بازرگانی لە سەنتەری پارێزگای هەولێر

نرخی 
یەک مەتر 

دووجا 
کرێ

نرخی یەک 
مەتر دووجا 

کڕین و 
فرۆشتن

تێکڕای نرخی 
یەک مەتر 
دووجا کرێ

تێکڕای نرخی 
یەک مەتر 

دووجا کڕین 
وفرۆشتن

شوێنی  بازرگانی رووبەر 
بە مەتر 
دووجا 
شوێنی 
بازرگانی

چارەکی ساڵ
ناوی  

شەقام و 
شوێنەکان

نرخی یەک مەتر دووجا 
بۆ کرێ نرخی یەک مەتر دووجا کرێ کڕین و فرۆشتن

بەرزترین  نزمترین  بەرزترین  نزمترین  بەرزترین  نزمترین  بەرزترین  نزمترین 

6.88 1,450.00

13.75  15.00 12.50   1,200.00 1,000.00   80 چارەکی یەکەم

2019 هەولێرى 
نوێ  

13.75 15.00 12.50 1,200.00 1,000.00   80 چارەکی 
دووەم

0.00 1,400.00 0.00 0.00 1,500.00 1,300.00   1,500.00 1,300.00 1 چارەکی 
سێیەم

0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,600.00 1,400.00   1,600.00 1,400.00 1 چارەکی 
چوارەم 

26.25 6,500.00

25.00  30.00 20.00   600.00 400.00   20 چارەکی یەکەم

2019 سیتاقان  

6,500.00 8,000.00 5,000.00   8,000.00 5,000.00 1 چارەکی 
دووەم

27.50 250.00 30.00 25.00 300.00 200.00 600.00 500.00 6,000.00 4,000.00 20 چارەکی 
سێیەم

7,000.00 8,500.00 5,500.00   8,500.00 5,500.00 1 چارەکی 
چوارەم 

13.75 1,700.00

1700 0.00 0.00 20,000.00 1,400.00   20,000.00 1,400.00 1 چارەکی یەکەم

2020 هەولێرى 
نوێ  

13.75 15.00 12.50 1,200.00 1,000.00   80 چارەکی 
دووەم

    1 چارەکی 
سێیەم

1,350.00 1,500.00 1,200.00   1,500.00 1,200.00 1 چارەکی 
چوارەم 

27.50 3,362.50

6,000.00 7,000.00 5,000.00   7,000.00 5,000.00 1 چارەکی یەکەم

2020 سیتاقان  

27.50 1,725.00 30.00 25.00 3,250.00 200.00 600.00 500.00 65,000.00 4,000.00 20 چارەکی 
دووەم

27.50 250.00 30.00 25.00 300.00 200.00 600.00 500.00 6,000.00 4,000.00 20 چارەکی 
سێیەم

5,000.00 5,500.00 4,500.00   5,500.00 4,500.00 1 چارەکی 
چوارەم 

 1,475.00  1,475.00   1,500.00 1,450.00   1,500.00 1,450.00 1 چارەکی یەکەم 2021 هەولێرى 
نوێ  

27.50 2,760.00
5,250.00 6,000.00 4,500.00   6,000.00 4,500.00 1 چارەکی یەکەم 2021 سیتاقان  

27.50 270.00 30.00 25.00 300.00 240.00 600.00 500.00 6,000.00 4,800.00 20    

سەرچاوە: کۆمپانیا و نووسینگەکانی خانووبەرە لە پارێزگای هەولێر /28-20ی ئایار 2021

لە شەقامی هەولێری 
نوێ نرخی شوێنە 

بازرگانییەکان لە ساڵی 
2020دا بۆ یەک مەتر 

دووجا 1700 دۆالر 
بووە، لەکاتێکدا لە 

ساڵی 2019 بە 1450 
دۆالر و لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا بە 
1475 دۆالر مامەڵەی 

پێوەکراوە. لەڕووی کرێ، 
نرخی کرێ لە هەولێری 
نوێ لە ساڵی 2020 دا 

هەر مەتر دووجایەک بە 
13.75 دۆالر و لە ساڵی 

2019 بە 6.88 دۆالر 
بەکرێدراوە. نرخی یەک 

مەتر دووجا لە شەقامی 
سێتاقان روو لە دابەزین 

بووە، نرخی یەک مەتر 
دووجا لە سێتاقان لە 

ساڵی 2019 دا بە 1450 
دۆالر بوو، لە ساڵی 

2020 بە 3362 دۆالر 
و لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا بە 2760 
دۆالر بووە، نرخی کرێ 

لە سێتاقان گۆڕانی 
بەسەردا نەهاتووە، یەک 
مەتر دووجا بە 27 دۆالر 

بەکرێدراوە.
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خشتەی ژمارە 514 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدانی شوێنە بازرگانییەکان لە شەقامی بەحرکە و شەقامی شۆڕش لە پارێزگای هەولێر  

شوێنی بازرگانی لە سەنتەری پارێزگای هەولێر

نرخی 
یەک مەتر 
دووجا کرێ

نرخی 
یەک مەتر 

دووجا 
کڕین 

وفرۆشتن

تێکڕای 
نرخی یەک 

مەتر دووجا 
کرێ

تێکڕای نرخی 
یەک مەتر 

دووجا کڕین 
وفرۆشتن

نرخی یەک مەتر 
دووجا بۆ کرێ نرخی یەک مەتر دووجا

شوێنی  بازرگانی رووبەر 
بە مەتر 
دووجا 
شوێنی 
بازرگانی

چارەکی ساڵ ناوی  شەقام و 
شوێنەکان

کرێ کڕین و فرۆشتن

بەرزترین  نزمترین  بەرزترین  نزمترین  بەرزترین  نزمترین  بەرزترین  نزمترین 

5.00 1,225.00

 1,200.00   1,300.00 1,100.00   1,300.00 1,100.00 1 چارەکی یەکەم

2019 شەقامی بەحركە  

1,225.00 1,350.00 1,100.00   1,350.00 1,100.00 1 چارەکی 
دووەم

5.00 7.50 2.50 1,500.00 500.00   200 چارەکی 
سێیەم

1,300.00 1,500.00 1,100.00   1,500.00 1,100.00 1 چارەکی 
چوارەم 

 4,200.00

          1 چارەکی یەکەم

2019  شۆرش 
)نزیک 60 مەتری(

4,100.00 4,200.00 4,000.00   4,200.00 4,000.00 1 چارەکی 
دووەم

4,250.00 4,500.00 4,000.00   4,500.00 4,000.00 1 چارەکی 
سێیەم

4,200.00 4,400.00 4,000.00   4,400.00 4,000.00 1 چارەکی 
چوارەم 

7.50 1,200.00

1,500.00 1,800.00 1,200.00   1,800.00 1,200.00 1 چارەکی یەکەم

2020 شەقامی بەحركە  

1,200.00 1,300.00 1,100.00   1,300.00 1,100.00 1 چارەکی 
دووەم

7.50 10.00 5.00 2,000.00 1,000.00   200 چارەکی 
سێیەم

1,100.00 1,200.00 1,000.00   1,200.00 1,000.00 1 چارەکی 
چوارەم 

 4,250.00

4,250.00 4,500.00 4,000.00   4,500.00 4,000.00 1 چارەکی یەکەم

2020  شۆرش
 )نزیک 60 مەتری(

4,250.00 4,500.00 4,000.00   4,500.00 4,000.00 1 چارەکی 
دووەم

3,800.00 4,000.00 3,600.00   4,000.00 3,600.00 1 چارەکی 
سێیەم

4,250.00 4,500.00 4,000.00   4,500.00 4,000.00 1 چارەکی 
چوارەم 

 1,500.00  1,500.00   1,800.00 1,200.00   1,800.00 1,200.00 1 چارەکی یەکەم 2021 شەقامی بەحركە  

 4,250.00  4,250.00   4,500.00 4,000.00   4,500.00 4,000.00 1 چارەکی یەکەم 2021  شۆرش 
)نزیک 60 مەتری(

سەرچاوە: کۆمپانیا و نووسینگەکانی خانووبەرە لە پارێزگای هەولێر /28-20ی ئایار 2021

 نرخی شوێنە 
بازرگانییەکان لە 

شەقامی بەحرکە 
لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا بەراورد بە 
دوو ساڵی رابردوو روو 
لە بەرزبوونەوە بووە، 
نرخی یەک مەتر دووجا 

لە ساڵی 2019 بە 1225 
دۆالر بووە. لە ساڵی 

2020 بە 1200 دۆالر 
و لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵ بە 1500 دۆالر 
بووە، نرخی یەک مەتر 

دووجا لە بەحرکەی نوێ 
بە 5 دۆالر بووە. شەقامی 

شۆڕش یەکێکی دیکەیە 
لە شەقامە بازرگانییەکان، 

نرخی یەک مەتر دووجا 
گۆڕانکاری بەسەردا 

نەهاتووە و لە ساڵی 
2019 و 2020 و چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا بە 
4200 - 4250 دۆالر 

مامەڵەی پێوەکراوە.  
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خشتەی ژمارە 515 - نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدانی شوێنە بازرگانییەکان لە شەقامی حەدید و خەشەب و شەقامی سوورچیان لە پارێزگای هەولێر  

شوێنی بازرگانی لە سەنتەری پارێزگای هەولێر

نرخی یەک 
مەتر دووجا 

کرێ

نرخی یەک 
مەتر دووجا 

کڕین 
وفرۆشتن

تێکڕای نرخی 
یەک مەتر 
دووجا کرێ

تێکڕای نرخی 
یەک مەتر 

دووجا کڕین 
وفرۆشتن

نرخی یەک مەتر 
دووجا بۆ کرێ نرخی یەک مەتر دووجا

شوێنی  بازرگانی رووبەر 
بە مەتر 
دووجا 
شوێنی 
بازرگانی

چارەکی ساڵ ناوی  شەقام و 
شوێنەکان

کرێ کڕین و فرۆشتن

بەرزترین  نزمترین  بەرزترین  نزمترین  بەرزترین  نزمترین  بەرزترین  نزمترین 

9.00 1,262.50

8.00 1,225.00 9.00 7.00 1,350.00 1,100.00 9.00 7.00 1,350.00 1,100.00 1 چارەکی 
یەکەم

2019 شەقامی حەدید و 
خەشەب  

9.00 1,200.00 10.00 8.00 1,300.00 1,100.00 10.00 8.00 1,300.00 1,100.00 1

    1 چارەکی 
دووەم

10.00 1,300.00 10.00 10.00 1,400.00 1,200.00 10.00 10.00 1,400.00 1,200.00 1 چارەکی 
سێیەم

1,300.00 1,400.00 1,200.00   1,400.00 1,200.00 1 چارەکی 
چوارەم 

 950.00

 900.00   1,200.00 600.00   1,200.00 600.00 1 چارەکی 
یەکەم

2019 شەقامی 
سورچیان

950.00 1,300.00 600.00   1,300.00 600.00 1 چارەکی 
دووەم

0.00 0.00     1 چارەکی 
سێیەم

1,100.00 1,500.00 700.00   1,500.00 700.00 1 چارەکی 
چوارەم 

7.50 1125.00

1,300.00 1,400.00 1,200.00   1,400.00 1,200.00 1 چارەکی 
یەکەم

2020 شەقامی حەدید و 
خەشەب  

    1 چارەکی 
دووەم

7.50 950.00 8.00 7.00 1,100.00 800.00 8.00 7.00 1,100.00 800.00 1 چارەکی 
سێیەم

    1 چارەکی 
چوارەم 

 950.00

1,100.00 1,500.00 700.00   1,500.00 700.00 1 چارەکی 
یەکەم

2020 شەقامی 
سورچیان

0.00 0.00     1 چارەکی 
دووەم

0.00 0.00     1 چارەکی 
سێیەم

800.00 1,100.00 500.00   1,100.00 500.00 1 چارەکی 
چوارەم 

9.00 1,087.50
1,075.00 1,200.00 950.00   1,200.00 950.00 1 چارەکی 

یەکەم 2021 شەقامی حەدید و 
9.00خەشەب   1,100.00 10.00 8.00 1,200.00 1,000.00 10.00 8.00 1,200.00 1,000.00 1

 1,050.00  1,050.00   1,100.00 1,000.00   1,100.00 1,000.00 1 چارەکی 
یەکەم 2021 شەقامی 

سورچیان

سەرچاوە: کۆمپانیا و نووسینگەکانی خانووبەرە لە پارێزگای هەولێر /28-20ی ئایار 2021

 نرخی شوێنە 
بازرگانییەکان لە 

شەقامی )حەدید و 
خەشەب( لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا 
بەراورد بە چارەکی 

یەکەمی 2019 دابەزیوە، 
نرخی یەک مەتر دووجا 
لەم شەقامە لە ساڵی 
2019 بە 1262 دۆالر 

بووە، لە ساڵی 2020 بە 
1125 دۆالر و لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا بە 
1250 دۆالر مامەڵەی 

پێوەکراوە، لەڕووی کرێ، 
نرخی یەک مەتر دووجا 

لە ساڵی 2019 بە 9 
دۆالر بووە، لە ساڵی 
2020 بە 7.50 دۆالر 

و لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵ بە 9 دۆالر 

بەکرێدراوە. نرخی شوێنە 
بازرگانیەکان لە شەقامی 

سوورچیان لە ساڵی 
2019 و 2020 جێگیر 
بووە، نرخی یەک مەتر 
دووجا بە 950 دۆالر 
مامەڵەی پێوەکراوە، 

بەڵام لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا بەرزبووەتەوە 
بۆ 1050 دۆالر بۆ هەر 

مەتر دووجایەک.
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خشتەی ژمارە 516 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدانی شوێنە بازرگانییەکان لە شەقامی باتە الی قەڵا و شەقامی سەیداوە لە پارێزگای هەولێر  

شوێنی بازرگانی لە سەنتەری پارێزگای هەولێر

نرخی 
یەک مەتر 

دووجا 
کرێ

نرخی یەک 
مەتر دووجا 

کڕین 
وفرۆشتن

تێکڕای 
نرخی 

یەک مەتر 
دووجا 

کرێ

تێکڕای نرخی 
یەک مەتر 

دووجا کڕین 
وفرۆشتن

نرخی یەک مەتر دووجا 
بۆ کرێ نرخی یەک مەتر دووجا

شوێنی  بازرگانی رووبەر 
بە مەتر 
دووجا 
شوێنی 
بازرگانی

چارەکی ساڵ ناوی  شەقام و 
شوێنەکان

کرێ کڕین و فرۆشتن

بەرزترین  نزمترین  بەرزترین  نزمترین  بەرزترین  نزمترین  بەرزترین  نزمترین 

15.50 2,700.00

 2,000.00   1,800.00 2,200.00   1,800.00 2,200.00 1 چارەکی 
یەکەم

2019 باتەى الى قەڵا  
15.00 2,700.00 20.00 10.00 3,000.00 2,400.00 20.00 10.00 3,000.00 2,400.00 1 چارەکی 

دووەم

0.00     1 چارەکی 
سێیەم

16.00 2,750.00 20.00 12.00 3,000.00 2,500.00 20.00 12.00 3,000.00 2,500.00 1 چارەکی 
چوارەم 

 1,850.00

 1,850.00   2,500.00 1,200.00   2,500.00 1,200.00 1 چارەکی 
یەکەم

2019 سەیداوە  
0.00     1 چارەکی 

دووەم

1,850.00 2,500.00 1,200.00   2,500.00 1,200.00 1 چارەکی 
سێیەم

0.00     1 چارەکی 
چوارەم 

15.75 2,900.00

2,900.00 3,300.00 2,500.00   3,300.00 2,500.00 1 چارەکی 
یەکەم

2020 باتەى الى قەڵا  
15.50 18.00 13.00 18.00 13.00   1 چارەکی 

دووەم

2,900.00 3,300.00 2,500.00   3,300.00 2,500.00 1 چارەکی 
سێیەم

16.00 2,300.00 18.00 14.00 2,600.00 2,000.00 18.00 14.00 2,600.00 2,000.00 1 چارەکی 
چوارەم 

 1,800.00

1,950.00 2,500.00 1,400.00   2,500.00 1,400.00 1 چارەکی 
یەکەم

2020 سەیداوە  
1,700.00 2,200.00 1,200.00   2,200.00 1,200.00 1 چارەکی 

دووەم

0.00     1 چارەکی 
سێیەم

1,800.00 2,400.00 1,200.00   2,400.00 1,200.00 1 چارەکی 
چوارەم 

16.00 3,750.00 16.00 3,750.00 20.00 12.00 3,500.00 4,000.00 20.00 12.00 3,500.00 4,000.00 1 چارەکی 
یەکەم 2021 باتەى الى قەڵا  

 2,100.00  2,100.00   3,000.00 1,200.00   3,000.00 1,200.00 1 چارەکی 
یەکەم 2021 سەیداوە  

سەرچاوە: کۆمپانیا و نووسینگەکانی خانووبەرە لە پارێزگای هەولێر /28-20ی ئایار 2021

نرخی شوێنە 
بازرگانییەکان لە 

شەقامی باتە و شەقامی 
سەیداوە لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا 
لەچاو دوو ساڵی رابردوو 

بەرزبووەتەوە، نرخی 
یەک مەتر دووجا لە 

شەقامی باتە لە ساڵی 
2019 بە 2700 دۆالر 

بووە، لە ساڵی 2020 بە 
2900 دۆالر و لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا بە 
2750 دۆالر مامەڵەی 

پێوەکراوە، لەڕووی کرێ، 
لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا نرخی یەک 

مەتر دووجا گەیشتووەتە 
16 دۆالر. نرخی شوێنە 

بازرگانیەکان لە شەقامی 
سەیداوە تاوەکو 

رادەیەک لە ساڵی 2019 
و 2020 جێگیر بووە، 

نرخی یەک مەتر دووجا 
لە ساڵی 2019 بە 1850 

دۆالر بوو، لە ساڵی 
2020 بە 1800 دۆالر 
و لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا بەرزبووەتەوە 
بۆ 2100 دۆالر. 
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خشتەی ژمارە 518 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدانی شوێنە بازرگانییەکان لە شەقامی برایەتی و شەقامی فەرمانبەران  لە هەولێر  

شوێنی بازرگانی لە سەنتەری پارێزگای هەولێر

نرخی یەک 
مەتر دووجا 

کرێ

نرخی یەک 
مەتر دووجا 

کڕین و 
فرۆشتن

تێکڕای نرخی 
یەک مەتر 
دووجا کرێ

تێکڕای نرخی 
یەک مەتر 

دووجا کڕین 
وفرۆشتن

نرخی یەک مەتر دووجا 
بۆ کرێ نرخی یەک مەتر دووجا

شوێنی  بازرگانی رووبەر 
بە مەتر 
دووجا 
شوێنی 
بازرگانی

چارەکی ساڵ ناوی  شەقام 
و شوێنەکان

کرێ کڕین و فرۆشتن

بەرزترین  نزمترین  بەرزترین  نزمترین  بەرزترین  نزمترین  بەرزترین  نزمترین 

 1,225.00

    0.00      1 چارەکی 
یەکەم

2019 برایەتی  
1,250.00 1,300.00 1,200.00   1,300.00 1,200.00 1 چارەکی 

دووەم

0.00     1 چارەکی 
سێیەم

1,200.00 1,300.00 1,100.00   1,300.00 1,100.00 1 چارەکی 
چوارەم 

11.88 1,600.00

 1,600.00   2,000.00 1,200.00   2,000.00 1,200.00 1 چارەکی 
یەکەم

2019 فەرمانبەران  
13.75 15.00 12.50 3,000.00 2,500.00   200 چارەکی 

دووەم

1,650.00 2,000.00 1,300.00   2,000.00 1,300.00 1 چارەکی 
سێیەم

10.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00   200 چارەکی 
چوارەم 

 1,175.00

1,250.00 1,400.00 1,100.00   1,400.00 1,100.00 1 چارەکی 
یەکەم

2020 برایەتی  
0.00     1 چارەکی 

دووەم

1,100.00 1,200.00 1,000.00   1,200.00 1,000.00 1 چارەکی 
سێیەم

0.00     1 چارەکی 
چوارەم 

13.75 1,350.00

1,500.00 1,800.00 1,200.00   1,800.00 1,200.00 1 چارەکی 
یەکەم

2020 فەرمانبەران  
    1 چارەکی 

دووەم

13.75 15.00 12.50 3,000.00 2,500.00   200 چارەکی 
سێیەم

1,200.00 1,400.00 1,000.00   1,400.00 1,000.00 1 چارەکی 
چوارەم 

 1,400.00  1,400.00   1,600.00 1,200.00   1,600.00 1,200.00 1 چارەکی 
یەکەم 2021 برایەتی  

 1,625.00  1,625.00   1,750.00 1,500.00   1,750.00 1,500.00 1 چارەکی 
یەکەم 2021 فەرمانبەران  

سەرچاوە: کۆمپانیا و نووسینگەکانی خانووبەرە لە پارێزگای هەولێر /28-20ی ئایار 2021

 لە ساڵی 0202دا 
بەهۆی بڵاوبوونەوەی 

کۆرۆنا نرخی یەک مەتر 
دووجا شوێنی بازرگانی 

لە گەڕەکی برایەتی 
بووە 5711 دۆالر و لە 
گەڕەکی فەرمانبەران 

بووە 0531 دۆالر، 
لەکاتێکدا لە ساڵی 9102 
نرخی یەک مەتر دووجا لە 
برایەتی بە 5221 دۆالر و 
لە گەڕەکی فەرمانبەران 

بە 0061 دۆالر بووە، 
لە هەردوو شەقام 

نرخی یەک مەتر دووجا 
لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا بەرزبووەتەوە، 
نرخی یەک مەتر دووجا 

لە فەرمانەران بە 5261 
دۆالر و لە شەقامی 

برایەتی بە 0041 دۆالر 
بووە. 

شوێنە بازرگانییەکانی شەقامی برایەتی و فەرمانبەران لە هەولێر
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خشتەی ژمارە 519 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدانی شوێنە بازرگانییەکان لە شەقامی ڤیتاڵ و شەقامی دریم ستی لە هەولێر  

شوێنی بازرگانی لە سەنتەری پارێزگای هەولێر

نرخی یەک 
مەتر دووجا 

کرێ

نرخی یەک 
مەتر دووجا 

کڕین و 
فرۆشتن

تێکڕای نرخی 
یەک مەتر 
دووجا کرێ

تێکڕای نرخی 
یەک مەتر 

دووجا کڕین 
و فرۆشتن

نرخی یەک مەتر دووجا 
بۆ کرێ نرخی یەک مەتر دووجا

شوێنی  بازرگانی رووبەر 
بە مەتر 
دووجا 
شوێنی 
بازرگانی

چارەکی ساڵ ناوی  شەقام و 
شوێنەکان

کرێ کڕین و فرۆشتن

بەرزترین  نزمترین  بەرزترین  نزمترین  بەرزترین  نزمترین  بەرزترین  نزمترین 

15.00 10,500.00

          1 چارەکی 
یەکەم

2019 شەقامی دریم 
ستی  

12.50 10,500.00 15.00 10.00 11,500.00 9,500.00 15.00 10.00 11,500.00 9,500.00 1 چارەکی 
دووەم

17.50 10,500.00 20.00 15.00 11,500.00 9,500.00 20.00 15.00 11,500.00 9,500.00 1 چارەکی 
سێیەم

    1 چارەکی 
چوارەم 

15.50 10,500.00

16.00 10,000.00 20.00 12.00 11,000.00 9,000.00 20.00 12.00 11,000.00 9,000.00 1 چارەکی 
یەکەم

2019 شەقامی ڤیتاڵ  
16.00 20.00 12.00 20.00 12.00   1 چارەکی 

دووەم

0.00 11,000.00 0.00 0.00 12,000.00 10,000.00   12,000.00 10,000.00 1 چارەکی 
سێیەم

15.00 18.00 12.00 18.00 12.00   1 چارەکی 
چوارەم 

15.00 10000 

15.00 10,500.00 20.00 10.00 11,500.00 9,500.00 20.00 10.00 11,500.00 9,500.00 1 چارەکی 
یەکەم

2020 شەقامی دریم 
ستی  

    1 چارەکی 
دووەم

12.50 15.00 10.00 15.00 10.00   1 چارەکی 
سێیەم

17.50 9,500.00 20.00 15.00 10,000.00 9,000.00 20.00 15.00 10,000.00 9,000.00 1 چارەکی 
چوارەم 

17.50 10,750.00

10,500.00 11,000.00 10,000.00   11,000.00 10,000.00 1 چارەکی 
یەکەم

2020 شەقامی ڤیتاڵ  
20.00 20.00 20.00    1 چارەکی 

دووەم

16.25 11,000.00 20.00 12.50 10,000.00 12,000.00 20.00 12.50 10,000.00 12,000.00 1 چارەکی 
سێیەم

17.50 20.00 15.00 20.00 15.00 10,000.00 11,000.00 1 چارەکی 
چوارەم 

17.50 10,000.00 17.50 10,000.00 25.00 10.00 11,000.00 9,000.00 25.00 10.00 11,000.00 9,000.00 1 چارەکی 
یەکەم 2021 شەقامی دریم 

ستی  

7.50 11,250.00
15.00 11,000.00 18.00 12.00 12,000.00 10,000.00 18.00 12.00 12,000.00 10,000.00 1 چارەکی 

یەکەم 2021 شەقامی ڤیتاڵ  
0.00 11,500.00 0.00 0.00 12,000.00 11,000.00   12,000.00 11,000.00 1

سەرچاوە: کۆمپانیا و نووسینگەکانی خانووبەرە لە پارێزگای هەولێر /28-20ی ئایار 202

لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵ و دوو ساڵی 

رابردوودا شەقامی دریم 
ستی لە هەولێر لە دوای 

شەقامی مەولەوی لە 
سلێمانی دووەم گرانترین 

شەقامی بازرگانی بووە 
لەسەر ئاستی سەنتەری 

پارێزگاکانی هەرێمی 
کوردستان. نرخی یەک 

مەتر دووجا لە شەقامی 
دریم ستی لە ساڵی 2019 

بە 10500 دۆالر بوو، لە 
چارەکی یەکەمی ئەمساڵ 

و ساڵی رابردوودا بە 10 
هەزار دۆالر مامەڵەی 
پێوەکراوە. شەقامی 
ڤیتاڵ یەکێکی دیکە 

لە شەقامە گرانەکانی 
هەولێر و هەرێمی 

کوردستانە، نرخی یەک 
مەتر دووجا لەم شەقامە 

لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا گەیشتە 

11250 دۆالر، لەکاتێکدا 
لە ساڵی 2019 بە 10500 
دۆالر و لە ساڵی 2020 بە 

10750 دۆالر مامەڵەی 
پێوەکراوە. 
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خشتەی ژمارە 520 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدانی شوێنە بازرگانییەکان لە شەقامی 32ی پارک، پزیشکان و ناوبازاڕ لە پارێزگای هەولێر  

شوێنی بازرگانی لە سەنتەری پارێزگای هەولێر

نرخی یەک 
مەتر دووجا 

کرێ

نرخی یەک 
مەتر دووجا 

کڕین 
وفرۆشتن

تێکڕای نرخی 
یەک مەتر 
دووجا کرێ

تێکڕای نرخی 
یەک مەتر 

دووجا کڕین 
وفرۆشتن

نرخی یەک مەتر دووجا 
بۆ کرێ نرخی یەک مەتر دووجا

شوێنی  بازرگانی رووبەر بە 
مەتر دووجا 

شوێنی 
بازرگانی

چارەکی ساڵ ناوی  شەقام و 
شوێنەکان

کرێ کڕین و فرۆشتن

بەرزترین  نزمترین  بەرزترین  نزمترین  بەرزترین  نزمترین  بەرزترین  نزمترین 

12.50 2,900.00

12.50  12.50 12.50   2,500.00 2,500.00   200 چارەکی یەکەم

2019 32ى پارك 
9.00 2,900.00 15.00 3.00 3,100.00 2,700.00 15.00 3.00 3,100.00 2,700.00 1 چارەکی دووەم

13.25 14.00 12.50 2,800.00 2,500.00   200 چارەکی سێیەم

    1 چارەکی چوارەم 

21.25 2,625.00

 2,650.00   3,100.00 2,200.00   3,100.00 2,200.00 1 چارەکی یەکەم

2019 شەقامی پزیشكان 

21.25 22.50 20.00 9,000.00 8,000.00   400 چارەکی دووەم

21.25 22.50 20.00 9,000.00 8,000.00   400 چارەکی سێیەم

2,600.00 2,800.00 2,400.00   2,800.00 2,400.00 1 چارەکی چوارەم 

15.00 1200.50

15.00 1000.00 20.00 10.00 1200.00 800.00 20.00 10.00 1200.00 800.00 1 چارەکی یەکەم

2019
 ناو بازاڕ

 گەرەكی عارەبان
گەرەكی موستەوفی

1400.00 1,400.00 0.00   1,400.00  1 چارەکی دووەم

    1 چارەکی چوارەم 

12.75 2,825.00

12.00 3,050.00 15.00 9.00 3,300.00 2,800.00 15.00 9.00 3,300.00 2,800.00 1 چارەکی یەکەم

2020 32ى پارك 
13.50 18.00 9.00 18.00 9.00   1 چارەکی دووەم

9.00 2,600.00 15.00 3.00 2,700.00 2,500.00 15.00 3.00 2,700.00 2,500.00 1 چارەکی سێیەم

125.00 125.00 125.00 25,000.00 25,000.00   200 چارەکی چوارەم 

21.25 2,150.00

2,750.00 3,000.00 2,500.00   3,000.00 2,500.00 1 چارەکی یەکەم

2020 شەقامی پزیشكان 

2,100.00 2,500.00 1,700.00   2,500.00 1,700.00 1 چارەکی دووەم

2,150.00 2,500.00 1,800.00   2,500.00 1,800.00 1
چارەکی سێیەم

2,150.00 2,600.00 1,700.00   2,600.00 1,700.00 1

21.25 22.50 20.00 9,000.00 8,000.00   400 چارەکی چوارەم 

15.50 1375.00

16.00 1,600.00 20.00 12.00 2,500.00 700.00 20.00 12.00 2,500.00 700.00 1 چارەکی یەکەم

2020
 ناو بازاڕ

 گەرەكی عارەبان
گەرەكی موستەوف

15.00 1150.00 20.00 10.00 1,400.00 900.00 20.00 10.00 1,400.00 900.00 1 چارەکی دووەم

    1 چارەکی سێیەم

950.00 1,000.00 900.00   1,000.00 900.00 1 چارەکی چوارەم 

12.00 2,825.00
12.00 3,400.00 15.00 9.00 4,000.00 2,800.00 15.00 9.00 4,000.00 2,800.00 1

چارەکی یەکەم 2021 32ى پارك 
12.00 2,250.00 15.00 9.00 2,500.00 2,000.00 15.00 9.00 2,500.00 2,000.00 1

22.00 2,750.00 22.00 2,750.00   3,000.00 2,500.00   3,000.00 2,500.00 1 چارەکی یەکەم 2021 شەقامی پزیشكان 

15.00 2,500.00 15.00 3,500.00 20.00 10.00 3,000.00 2,000.00 20.00 10.00 3,000.00 2,000.00 1 چارەکی یەکەم 2021
 ناو بازاڕ

 گەرەكی عارەبان
گەرەكی موستەوفی

بەپێچەوانەی زۆربەی 
شارەکانەوە نرخی یەک 

مەتر دووجا شوێنی 
بازرگانی لە سەنتەری 

شاری هەولێر هەرزانترە 
لە دەرەوەی سەنتەر، 

نرخی یەک مەتر دووجا 
لەناو بازاڕ لە ساڵی 

2019 بە 1200 دۆالر 
و لە ساڵی 2020 دا 

بە 1375 دۆالر بووە، 
لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵیشدا بە 
2500 دۆالر مامەڵەی 

پێوەکراوە. لەڕووی 
کرێ، نرخی یەک مەتر 

دووجا لەناو بازاڕ جێگیر 
بووە و لە ماوەی دوو 

ساڵی رابردوو و چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا بە 15 

دۆالر بەکرێدراوە.
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خشتەی ژمارە 520 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدانی شوێنە بازرگانییەکان لە شەقامی شۆڕش و  100 مەتری  لە پارێزگای هەولێر  

شوێنی بازرگانی لە سەنتەری پارێزگای هەولێر

نرخی یەک 
مەتر دووجا 

کرێ

نرخی یەک 
مەتر دووجا 

کڕین و  
فرۆشتن

تێکڕای 
نرخی یەک 

مەتر دووجا 
کرێ

تێکڕای نرخی 
یەک مەتر 

دووجا کڕین 
وفرۆشتن

نرخی یەک مەتر دووجا 
بۆ کرێ نرخی یەک مەتر دووجا

شوێنی  بازرگانی رووبەر 
بە مەتر 
دووجا 
شوێنی 
بازرگانی

چارەکی ساڵ ناوی  شەقام و 
شوێنەکان

کرێ کڕین و فرۆشتن

بەرزترین  نزمترین  بەرزترین  نزمترین  بەرزترین  نزمترین  بەرزترین  نزمترین 

 600.00

          1 چارەکی یەکەم

2019 شەقای  شۆرش 
)نزیک 100 مەتری(  

600.00 1,200.00 0.00   1,200.00  1 چارەکی دووەم

    1 چارەکی سێیەم

    1 چارەکی چوارەم 

 3,150.00

 2,750.00   3,500.00 2,000.00   3,500.00 2,000.00 1 چارەکی یەکەم

2019 100م كەركوك- 
مخمور+مەخزەن

    1 چارەکی دووەم

3,250.00 4,000.00 2,500.00   4,000.00 2,500.00 1 چارەکی سێیەم

3,150.00 3,800.00 2,500.00   3,800.00 2,500.00 1 چارەکی چوارەم 

11.25 3,200.00

 3,150.00   3,800.00 2,500.00   3,800.00 2,500.00 1 چارەکی یەکەم

2019   مصیف- كویە 
100م  

11.25 12.50 10.00 2,500.00 2,000.00   200 چارەکی دووەم

3,250.00 4,000.00 2,500.00   4,000.00 2,500.00 1 چارەکی سێیەم

    1 چارەکی چوارەم 

 575.00

    1 چارەکی یەکەم

2020 شەقای  شۆرش 
)نزیک 100 مەتری(  

    1 چارەکی دووەم

550.00 1,100.00 0.00   1,100.00  1 چارەکی سێیەم

600.00 1,200.00 0.00   1,200.00  1 چارەکی چوارەم 

 2,575.00

    1 چارەکی یەکەم

2020 100م كەركوك- 
مخمور+مەخزەن

2,400.00 3,000.00 1,800.00  3,000.00 1,800.00 1 چارەکی دووەم

    1 چارەکی سێیەم

2,750.00 3,500.00 2,000.00   3,500.00 2,000.00 1 چارەکی چوارەم 

11.25 3,075.00

0.00 3,400.00 0.00 0.00 4,000.00 2,800.00   4,000.00 2,800.00 1 چارەکی یەکەم

2020   مصیف- كویە 
100م  

11.25 12.50 10.00 2,500.00 2,000.00   200 چارەکی دووەم

2,750.00 3,500.00 2,000.00   3,500.00 2,000.00 1 چارەکی سێیەم

12.00 15.00 9.00 3,000.00 1,800.00   200 چارەکی چوارەم 

 875.00
750.00 1,500.00 0.00   1,500.00  1

چارەکی یەکەم 2021 شەقای  شۆرش 
1,000.00 )نزیک 100 مەتری(     2,000.00 0.00   2,000.00  1

 2,750.00  2,750.00   3,000.00 2,500.00   3,000.00 2,500.00 1 چارەکی یەکەم 2021 100م كەركوك- 
مخمور+مەخزەن

 2,750.00  2,750.00   3,500.00 2,000.00   3,500.00 2,000.00 1 چارەکی یەکەم 2021   مصیف- كویە 
100م  

سەرچاوە: کۆمپانیا و نووسینگەکانی خانووبەرە لە پارێزگای هەولێر /28-20ی ئایار 202

لە شەقامی 100 مەتری، 
لە نێوان شەقامی 
مەسیف – کۆیە و 

کەرکووک مەخموور 
نرخی یەک مەتر دووجا 

شوێنی بازرگانی لە 
چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا بە بەراورد بە 
ساڵی 2019 دابەزیوە، 
نرخی یەک مەتر دووجا 

لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵ لە 100 مەتری 
)کەرکووک - مەخموور( 

بە 3150 دۆالر بوو، 
لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا بە 2750 دۆالر 
مامەڵەی پێوەکراوە.
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خشتەی ژمارە 520 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدانی شوێنە بازرگانییەکان لە شەقامی 60 مەتری  لە پارێزگای هەولێر  

شوێنی بازرگانی لە سەنتەری پارێزگای هەولێر
نرخی 

یەک مەتر 
دووجا 

کرێ

نرخی یەک 
مەتر دووجا 

کڕین و 
فرۆشتن

تێکڕای نرخی 
یەک مەتر 
دووجا کرێ

تێکڕای نرخی 
یەک مەتر 

دووجا کڕین 
و فرۆشتن

نرخی یەک مەتر 
دووجا بۆ کرێ نرخی یەک مەتر دووجا

شوێنی  بازرگانی رووبەر بە 
مەتر دووجا 

شوێنی 
بازرگانی

چارەکی ساڵ ناوی  شەقام و 
شوێنەکان

کرێ کڕین و فرۆشتن

بەرزترین  نزمترین  بەرزترین  نزمترین  بەرزترین  نزمترین  بەرزترین  نزمترین 

22.00  3,650.00

22.00  24.00 20.00   1,200.00 1,000.00   50 چارەکی یەکەم

2019  موسل - 
کەرکووک  60م

0.00 3,650.00 0.00 0.00 4,500.00 2,800.00   4,500.00 2,800.00 1 چارەکی دووەم

22.00 24.00 20.00 1,200.00 10,000.00   500 چارەکی سێیەم

    1 چارەکی چوارەم 

22.00 3,600.00

 3,750.00   4,000.00 3,500.00   4,000.00 3,500.00 1 چارەکی یەکەم

2019  مەسیف - 
موسڵ  60م

22.00 24.00 20.00 1,200.00 1,000.00   50 چارەکی دووەم

3,600.00 4,200.00 3,000.00   4,200.00 3,000.00 1 چارەکی سێیەم

3,500.00 4,000.00 3,000.00   4,000.00 3,000.00 1 چارەکی چوارەم 

24.00 3,075.00

24.00  24.00 24.00   1,200.00 1,200.00   50 چارەکی یەکەم

2019  كەركوك - 
مەسیف  60م

3,000.00 3,500.00 2,500.00   3,500.00 2,500.00 1 چارەکی دووەم

    1 چارەکی سێیەم

3,150.00 3,700.00 2,600.00   3,700.00 2,600.00 1 چارەکی چوارەم 

22.50 3,050.00

3,250.00 4,000.00 2,500.00   4,000.00 2,500.00 1 چارەکی یەکەم

2020  موسل - 
کەرکووک  60م

22.00 24.00 20.00 12,000.00 10,000.00   500 چارەکی دووەم

2,850.00 0.00 3,500.00 2,200.00   3,500.00 2,200.00 1 چارەکی سێیەم

23.00 26.00 20.00 1,300.00 1,000.00   50 چارەکی چوارەم 

21.50 3,000.00

21.00 24.00 18.00 1,200.00 900.00   50 چارەکی یەکەم

2020  مەسیف - 
موسڵ  60م

3,000.00 3,500.00 2,500.00   3,500.00 2,500.00 1 چارەکی دووەم

    1 چارەکی سێیەم

22.00 24.00 20.00 1,200.00 1,000.00   50 چارەکی چوارەم 

21.00 2,500.00

22.00 24.00 20.00 1,200.00 1,000.00   50 چارەکی یەکەم

2020  كەركوك - 
مەسیف  60م

    1 چارەکی دووەم

20.00 20.00 20.00 1,000.00 1,000.00   50 چارەکی سێیەم

2,500.00 0.00 0.00 3,000.00 2,000.00   3,000.00 2,000.00 1 چارەکی چوارەم 

24.00 3,250.00 24.00 3,250.00   4,000.00 2,500.00   4,000.00 2,500.00 1 چارەکی یەکەم 2021  موسل - 
کەرکووک  60م

 3,500.00  3,500.00   4,000.00 3,000.00   4,000.00 3,000.00 1 چارەکی یەکەم 2021  مەسیف - 
موسڵ  60م

   3,500.00 0.00 0.00 3,500.00 3,500.00   3,500.00 3,500.00 1 چارەکی یەکەم 2021  كەركوك - 
مەسیف  60م

سەرچاوە: کۆمپانیا و نووسینگەکانی خانووبەرە لە پارێزگای هەولێر /28-20ی ئایار 202

نرخی شوێنە 
بازرگانییەکان لە 

شەقامی 60 مەتری 
لە سەنتەری پارێزگای 

هەولێر روو لە دابەزین 
بووە، بۆ نموونە لە 

شەقامی 60 مەتری 
)مووسڵ – کەرکووک( 
نرخی یەک مەتر دووجا 

لە ساڵی 2019 بە 3650 
دۆالر بووە، لە ساڵی 
2020 بووە بە 3050 

دۆالر و لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا بە 
3250 دۆالر مامەڵەی 
پێوەکراوە، نرخی یەک 

مەتر دووجا بۆ کرێ 
لەسەرووی 20 دۆالر 

بووە. 
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خشتەی ژمارە 521 - نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدانی شوێنە بازرگانییەکان لە شەقامی 30 مەتری و 100 مەتری و جووتاسایدی عەینکاوە لە پارێزگای هەولێر  

شوێنی بازرگانی لە سەنتەری پارێزگای هەولێر

نرخی یەک 
مەتر دووجا 

کرێ

نرخی یەک 
مەتر دووجا 

کڕین 
وفرۆشتن

تێکڕای 
نرخی 

یەک مەتر 
دووجا 

کرێ

تێکڕای 
نرخی یەک 

مەتر دووجا 
کڕین 

وفرۆشتن

نرخی یەک مەتر 
دووجا بۆ کرێ نرخی یەک مەتر دووجا

شوێنی  بازرگانی رووبەر 
بە مەتر 
دووجا 
شوێنی 
بازرگانی

چارەکی ساڵ ناوی  شەقام و 
شوێنەکان

کرێ کڕین و فرۆشتن

بەرزترین  نزمترین  بەرزترین  نزمترین  بەرزترین  نزمترین  بەرزترین  نزمترین 

9.31 5,750.00

11.88  12.50 11.25   5,000.00 4,500.00   400 چارەکی یەکەم

2019 جوتسایدى 
عەینكاوە  

    1 چارەکی دووەم

5,750.00 0.00 0.00 6,500.00 5,000.00   6,500.00 5,000.00 1 چارەکی سێیەم

6.75 12.50 1.00 50,000.00 4,000.00   4000 چارەکی چوارەم 

8.75 2,650.00

 2,000.00   2,200.00 1,800.00   2,200.00 1,800.00 1 چارەکی یەکەم

2019 شەقامی 30م  
    1 چارەکی دووەم

8.50 2,650.00 10.00 7.00 2,800.00 2,500.00 10.00 7.00 2,800.00 2,500.00 1 چارەکی سێیەم

9.00 2,650.00 10.00 8.00 2,800.00 2,500.00 10.00 8.00 2,800.00 2,500.00 1 چارەکی چوارەم 

11.00 2,500.00

          1 چارەکی یەکەم

2019 100م مخمور - 
مصیف

11.00 2,500.00 12.00 10.00 3,000.00 2,000.00 12.00 10.00 3,000.00 2,000.00 1 چارەکی دووەم

11.50 13.00 10.00 13.00 10.00   1 چارەکی سێیەم

11.00 2,500.00 12.00 10.00 3,000.00 2,000.00 12.00 10.00 3,000.00 2,000.00 1 چارەکی چوارەم 

125.00 6,000.00

6,000.00 6,500.00 5,500.00   6,500.00 5,500.00 1 چارەکی یەکەم

2020 جوتسایدى 
عەینكاوە  

5,300.00 5,800.00 4,800.00   5,800.00 4,800.00 1 چارەکی دووەم

125.00 125.00 125.00 50,000.00 50,000.00   400 چارەکی سێیەم

6,250.00 7,000.00 5,500.00   7,000.00 5,500.00 1 چارەکی چوارەم 

8.50 2,625.00

8.50 2,750.00 9.00 8.00 3,000.00 2,500.00 9.00 8.00 3,000.00 2,500.00 1 چارەکی یەکەم

2020 شەقامی 30م  
8.50 10.00 7.00 0.00 10.00 7.00   1 چارەکی دووەم

2,500.00 3,000.00 2,000.00   3,000.00 2,000.00 1 چارەکی سێیەم

    1 چارەکی چوارەم 

10.75 3,250.00

10.50 3,000.00 11.00 10.00 3,500.00 2,500.00 11.00 10.00 3,500.00 2,500.00 1 چارەکی یەکەم

2020 100م مخمور - 
مصیف

6.00 12.00 0.00 12.00    1 چارەکی دووەم

11.50 3,500.00 13.00 10.00 4,000.00 3,000.00 13.00 10.00 4,000.00 3,000.00 1 چارەکی سێیەم

11.00 12.00 10.00 12.00 10.00   1 چارەکی چوارەم 

 6,750.00  6,750.00   7,000.00 6,500.00   7,000.00 6,500.00 1 چارەکی یەکەم 2021 جوتسایدى 
عەینكاوە  

9.00 3,750.00 9.00 3,750.00 10.00 8.00 4,000.00 3,500.00 10.00 8.00 4,000.00 3,500.00 1 چارەکی یەکەم 2021 شەقامی 30م  

 3,000.00  3,000.00   3,500.00 2,500.00   3,500.00 2,500.00 1 چارەکی یەکەم 2021 100م مخمور - 
مصیف

سەرچاوە: کۆمپانیا و نووسینگەکانی خانووبەرە لە پارێزگای هەولێر /28-20ی ئایار 2020

 نرخی شوێنە 
بازرگانییەکان لە 

جووتسایدی عەینکاوە 
روو لە بەرزبوونەوە بووە، 
یەک مەتر دووجا لە ساڵی 

2019 دا بە 5750 دۆالر 
مامەڵەی پێوەکراوە، 
لە ساڵی 2020 بە 6 

هەزار دۆالر و لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا بە 
6750 دۆالر مامەڵەی 

پێوەکراوە. لە شەقامی 
30 مەتری لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا 
بەراورد بە دوو ساڵی 

رابردوو بەرزبووەتەوە، 
بەڵام یەک مەتر دووجا 

بۆ کرێ لە شەقامی 30 
مەتری بە نزیکەی 9 دۆالر 

بەکرێدراوە لە ماوەی 
چارەکی یەکەمی ئەمساڵ 

و دوو ساڵی رابردوودا. 
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خشتەی ژمارە 522 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدانی شوێنی بازرگانی لە شەقامی سالم و شەقمی گۆران لە سلێمانی 

شوێنی بازرگانی لە سەنتەری پارێزگای سلێمانی

نرخی 
یەک مەتر 

دووجا 
کرێ

نرخی یەک 
مەتر دووجا 

کڕین 
وفرۆشتن

تێکڕای 
نرخی 

یەک مەتر 
دووجا 

کرێ

تێکڕای 
نرخی یەک 

مەتر دووجا 
کڕین 

وفرۆشتن

شوێنی  بازرگانی
رووبەر بە 

مەتر دووجا 
شوێنی 
بازرگانی

چارەکی ساڵ
ناوی  

شەقام و 
شوێنەکان

 نرخی یەک مەتر
دووجا بۆ کرێ  نرخی یەک مەتر دووجا کرێ کڕین و فرۆشتن 

بەرزترین  نزمترین  بەرزترین  نزمترین  بەرزترین  نزمترین  بەرزترین  نزمترین 

87.50 2,975.00

چارەکی            
یەکەم

2019 شەقامی 
سالم

87.50 2,875.00 100.00 75.00 3,000.00 2,750.00 2,000.00 1,500.00 60,000.00 55,000.00 20 چارەکی 
دووەم

چارەکی            
سێیەم

 3,075.00   3,100.00 3,050.00   62,000.00 61,000.00 20 چارەکی 
چوارەم 

100.00 3,300.00

      2,000.00 1,800.00 چارەکی    
یەکەم

2020 شەقامی 
سالم

 3,275.00   3,300.00 3,250.00   66,000.00 65,000.00 20 چارەکی 
دووەم

چارەکی            
سێیەم

100.00 3,325.00 100.00  3,400.00 3,250.00 2,000.00  68,000.00 65,000.00 20 چارەکی 
چوارەم 

100.00 3,250.00 100.00 3,250.00 100.00  3,500.00 3,000.00 2,000.00  70,000.00 60,000.00 20 چارەکی 
یەکەم 2021 شەقامی 

سالم 

116.67 3,583.33

چارەکی            
یەکەم

2019 شەقامی 
گۆران

116.67 3,500.00 133.33 100.00 4,000.00 3,000.00 2,000.00 1,500.00 60,000.00 45,000.00 15 چارەکی 
دووەم

چارەکی            
سێیەم

116.67 3,666.67 133.33 100.00 4,000.00 3,333.33 2,000.00 1,500.00 60,000.00 50,000.00 15 چارەکی 
چوارەم 

110.00 3,833.33

چارەکی            
یەکەم

2020 شەقامی 
گۆران

110.00 3,833.33 133.33 86.67 4,000.00 3,666.67 2,000.00 1,300.00 60,000.00 55,000.00 15 چارەکی 
دووەم

چارەکی            
سێیەم

چارەکی            
چوارەم 

123.33 4,000.00 123.33 4,000.00 146.67 100.00 4,000.00 4,000.00 2,200.00 1,500.00 60,000.00 60,000.00 15 چارەکی 
یەکەم 2021 شەقامی 

گۆران

نرخەکانی 12 شەقام و 
شوێنی بازرگانی لە سەنتەری 
پارێزگای سلێمانی وەرگیراوە 

بۆ دۆزینەوەی گۆڕانکارییەکانی 
نرخی شوێنی بازرگانی لە 

سەنتەری سلێمانی. گرانترین 
نرخی یەک مەتر دووجا لەسەر 
ئاستی پارێزگاکان لە پارێزگای 

سلێمانی و لە شەقامی 
مەولەوی بووە کە نرخی یەک 

مەتر دووجا 13280 دۆالر 
بووە. نرخی یەک مەتر دووجا 
شوێنی بازرگانی لە شەقامی 

سالم لە ساڵی 2019 بە 2975 
دۆالر بووە، لە ساڵی 2020 

بە 3300 دۆالر و لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا بە 3250 

دۆالر بووە، لەڕووی کرێ، نرخی 
کرێ لە ساڵی 2020 بەراورد بە 

ساڵی 2019 بەڕێژەی 14.2% 
زیادیکردووە. نرخی یەک مەتر 

دووجا لە شەقامی گۆران 
بەرزبووەتەوە. نرخی یەک مەتر 

دووجا لە ساڵی 2019 بە 3833 
دۆالر، لە ساڵی 2020 بە 3800 

دۆالر و لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵیشدا بە 4 هەزار دۆالر 

مامەڵەی پێوەکراوە، نرخی 
یەک مەتر دووجا بۆ کرێ لەم 
شەقامە روو لە بەرزبوونەوە 

بووە و لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا گەیشتووەتە 

123.33 دۆالر بۆ هەر مەتر 
دووجایەک.

4.2 بازاڕی شوێنە بازرگانییەکان لەسەر ئاستی پارێزگای سلێمانی
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خشتەی ژمارە 509 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدانی شوێنی بازرگانی لە شەقامی مەولەوی و شەقمی کاوە لە سلێمانی 

شوێنی بازرگانی لە سەنتەری پارێزگای سلێمانی

نرخی 
یەک مەتر 

دووجا 
کرێ

نرخی یەک 
مەتر دووجا 

کڕین 
وفرۆشتن

تێکڕای 
نرخی 

یەک مەتر 
دووجا 

کرێ

تێکڕای نرخی 
یەک مەتر 

دووجا کڕین 
وفرۆشتن

شوێنی  بازرگانی رووبەر 
بە مەتر 
دووجا 
شوێنی 
بازرگانی

چارەکی ساڵ ناوی  شەقام 
و شوێنەکان

نرخی یەک مەتر 
دووجا بۆ کرێ  نرخی یەک مەتر دووجا  کرێ کڕین و فرۆشتن 

بەرزترین  نزمترین  بەرزترین  نزمترین  بەرزترین  نزمترین  بەرزترین  نزمترین 

187.50 13,281.25

218.75 17,187.50 250.00 187.50 25,000.00 9,375.00 4,000.00 3,000.00 400,000.00 150,000.00 16 چارەکی 
یەکەم

2019 شەقامی 
مەولەوی

156.25 14,062.50 187.50 125.00 15,625.00 12,500.00 3,000.00 2,000.00 250,000.00 200,000.00 16 چارەکی 
دووەم

 11,250.00   15,000.00 7,500.00   300,000.00 150,000.00 20 چارەکی 
سێیەم

 12,500.00   17,500.00 7,500.00   350,000.00 150,000.00 20 چارەکی 
چوارەم 

134.38 11,250.00

156.25 14,062.50 250.00 62.50 15,625.00 12,500.00 4,000.00 1,000.00 250,000.00 200,000.00 16 چارەکی 
یەکەم

2020 شەقامی 
مەولەوی

چارەکی            
دووەم

112.50 11,250.00 150.00 75.00 12,500.00 10,000.00 3,000.00 1,500.00 250,000.00 200,000.00 20 چارەکی 
سێیەم

 8,750.00 125.00 50.00 10,000.00 7,500.00 2,500.00 1,000.00 200,000.00 150,000.00 20 چارەکی 
چوارەم 

175.00 12,500.00 175.00 12,500.00 200.00 150.00 15,000.00 10,000.00 4,000.00 3,000.00 300,000.00 200,000.00 20 چارەکی 
یەکەم 2021 شەقامی 

مەولەوی

50.00 2,200.00

چارەکی            
یەکەم

2019 شەقامی 
کاوە

50.00 2,200.00 60.00 40.00 2,400.00 2,000.00 1,500.00 1,000.00 60,000.00 50,000.00 25 چارەکی 
دووەم

چارەکی            
سێیەم

چارەکی            
چوارەم 

49.00 2,150.00

48.00 2,200.00 56.00 40.00 2,400.00 2,000.00 1,400.00 1,000.00 60,000.00 50,000.00 25 چارەکی 
یەکەم

2020 شەقامی 
کاوە

چارەکی            
دووەم

چارەکی            
سێیەم

50.00 2,100.00 60.00 40.00 2,400.00 1,800.00 1,500.00 1,000.00 60,000.00 45,000.00 25 چارەکی 
چوارەم 

50.00 2,300.00 50.00 2,300.00 60.00 40.00 2,600.00 2,000.00 1,500.00 1,000.00 65,000.00 50,000.00 25 چارەکی 
یەکەم 2021 شەقامی 

کاوە 

سەرچاوە: نووسینگەی رزگار/ 25-24 ئایار 2021 و نووسینگەی پاشا/ 26-25 ئایار 2021

لە شەقامی مەولەوی، 
نرخی یەک مەتر دووجا 

شوێنی بازرگانی لە 
ساڵی 2019 بە 13280 

دۆالر بووە، لەساڵی 
2020 بە 11250 

دۆالر و لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا بە 

12500 دۆالر مامەڵەی 
پێوەکراوە، نرخی یەک 

مەتر دووجا کرێ لە 
شەقامی مەولەوی لە 

چارەکی یەکەمی ئەمساڵ 
و ساڵی رابردوودا 

لەچاو ساڵی 2019 
دابەزیوە. نرخی شوێنە 

بازرگانییەکان لە شەقامی 
کاوە بەرزبوونەوە و 

نزمبوونەوەی بەخۆوە 
بینیوە، نرخی یەک مەتر 

دووجا لە ساڵی 2019 بە 
2200 دۆالر بوو، لە ساڵی 

2020 بە 2150 دۆالر 
و لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا بە 2300 دۆالر 
مامەڵەی پێوەکراوە، 

لەڕووی کرێ، شەقامی 
کاوە نرخی یەک مەتر 

دووجا کرێ جێگیر بووە 
لەماوەی چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵ و دوو ساڵی 
رابردوودا. 
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خشتەی ژمارە 509 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدانی شوێنی بازرگانی لە شەقامی بازنەی مەلیک مەحموود و شەقمی سەرچنار لە سلێمانی 

شوێنی بازرگانی لە سەنتەری پارێزگای سلێمانی

نرخی یەک 
مەتر دووجا 

کرێ

نرخی یەک 
مەتر دووجا 

کڕین 
وفرۆشتن

تێکڕای نرخی 
یەک مەتر 
دووجا کرێ

تێکڕای نرخی 
یەک مەتر 

دووجا کڕین 
وفرۆشتن

شوێنی  بازرگانی
رووبەر بە 

مەتر دووجا 
شوێنی 
بازرگانی

چارەکی ساڵ ناوی  شەقام 
و شوێنەکان

نرخی یەک مەتر 
دووجا بۆ کرێ نرخی یەک مەتر دووجا کرێ کڕین و فرۆشتن 

بەرزترین  نزمترین  بەرزترین  نزمترین  بەرزترین  نزمترین  بەرزترین  نزمترین 

9.50 1,800.00

11.50 1,750.00 15.00 8.00 2,000.00 1,500.00 1,500.00 800.00 200,000.00 150,000.00 100 چارەکی 
یەکەم

2019
شەقامی 
مەلیک 

مەحموود

چارەکی            
دووەم

چارەکی            
سێیەم

7.50 1,850.00 10.00 5.00 2,000.00 1,700.00 1,000.00 500.00 200,000.00 170,000.00 100 چارەکی 
چوارەم 

8.50 1,750.00

چارەکی            
یەکەم

2020
شەقامی 
مەلیک 

مەحموود

8.50 1,750.00 12.00 5.00 2,000.00 1,500.00 1,200.00 500.00 200,000.00 150,000.00 100 چارەکی 
دووەم

چارەکی            
سێیەم

چارەکی            
چوارەم 

11.00 2,000.00 11.00 2,000.00 14.00 8.00 2,200.00 1,800.00 1,400.00 800.00 220,000.00 180,000.00 100 چارەکی 
یەکەم 2021

شەقامی 
مەلیک 

مەحموود

22.92 1,250.00

22.92 1,250.00 25.00 20.83 1,500.00 1,000.00 500.00 416.67 30,000.00 20,000.00 20 چارەکی 
یەکەم

2019 شەقامی 
سەرچنار

چارەکی            
دووەم

چارەکی            
سێیەم

چارەکی            
چوارەم 

27.50 1,375.00

26.25 1,375.00 27.50 25.00 1,500.00 1,250.00 550.00 500.00 30,000.00 25,000.00 20 چارەکی 
یەکەم

2020 شەقامی 
سەرچنار

چارەکی            
دووەم

28.75 1,375.00 30.00 27.50 1,500.00 1,250.00 600.00 550.00 30,000.00 25,000.00 20 چارەکی 
سێیەم

چارەکی            
چوارەم 

26.25 1,625.00 26.25 1,625.00 27.50 25.00 1,750.00 1,500.00 550.00 500.00 35,000.00 30,000.00 20 چارەکی 
یەکەم 2021 شەقامی 

سەرچنار

سەرچاوە: نووسینگەی رزگار/ 25-24 ئایار 2021 و نووسینگەی پاشا/ 26-25 ئایار 2021

 نرخی خانووبەرە لە 
شەقامی بازنەی مەلیک 
مەحموود )60 مەتری( 

لە ماوەی چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا 

بەراورد بە دوو ساڵی 
رابردوو بەرزبووەتەوە، 
نرخی یەک مەتر دووجا 

لە ساڵی 2019 بە 
1800 دۆالر بوو، لە 

ساڵی 2020 بە 1750 
دۆالر و لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا بە 2 
هەزار دۆالر مامەڵەی 

پێوەکراوە. لە شەقامی 
سەرچنار نرخی شوێنە 
بازرگانییەکان روو لە 
بەرزبوونەوەیە، نرخی 
یەک مەتر دووجا لە 
شەقامی سەرچنار 
لە ساڵی 2019 بە 

1250 دۆالر بوو، لە 
ساڵی 2020 بە 1375 

دۆالر و لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا 

بە 1625 دۆالر بووە، 
لەڕووی کرێ، شەقامی 
سەرچنار بەرزترین نرخی 

تۆمارکردووە، نرخی 
یەک مەتر دووجا بۆ کرێ 

27.50 دۆالر بووە. 



470

خشتەی ژمارە 510 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدانی شوێنی بازرگانی لە شەقامی سەعید کابان و گەڕەکی عەقاری لە سلێمانی 

شوێنی بازرگانی لە سەنتەری پارێزگای سلێمانی
نرخی 
یەک 
مەتر 

دووجا 
کرێ

نرخی یەک 
مەتر دووجا 

کڕین 
وفرۆشتن

تێکڕای 
نرخی 

یەک مەتر 
دووجا 

کرێ

تێکڕای نرخی 
یەک مەتر 

دووجا کڕین 
وفرۆشتن

شوێنی  بازرگانی رووبەر 
بە مەتر 
دووجا 
شوێنی 
بازرگانی

چارەکی ساڵ ناوی  شەقام و 
شوێنەکان

نرخی یەک مەتر دووجا 
بۆ کرێ نرخی یەک مەتر دووجا کرێ  کڕین و فرۆشتن

بەرزترین  نزمترین  بەرزترین  نزمترین  بەرزترین  نزمترین  بەرزترین  نزمترین 

30.00 1,562.50

32.50 1,750.00 35.00 30.00 2,000.00 1,500.00 700.00 600.00 40,000.00 30,000.00 20 چارەکی 
یەکەم

2019 شەقامی سەعید 
کابان

چارەکی            
دووەم

چارەکی            
سێیەم

27.50 1,375.00 30.00 25.00 1,500.00 1,250.00 600.00 500.00 30,000.00 25,000.00 20 چارەکی 
چوارەم 

27.50 1,750.00

چارەکی            
یەکەم

2020 شەقامی سەعید 
کابان

27.50 1,750.00 30.00 25.00 2,000.00 1,500.00 600.00 500.00 40,000.00 30,000.00 20 چارەکی 
دووەم

چارەکی            
سێیەم

چارەکی            
چوارەم 

32.50 2,000.00 32.50 2,000.00 35.00 30.00 2,500.00 1,500.00 700.00 600.00 50,000.00 30,000.00 20 چارەکی 
یەکەم 2021 شەقامی سەعید 

کابان

25.00 1,750.00

چارەکی            
یەکەم

2019 شەقامی عەقاری 
25.00 1,750.00 25.00 25.00 2,000.00 1,500.00 500.00 500.00 40,000.00 30,000.00 20 چارەکی 

دووەم

چارەکی            
سێیەم

25.00 1,750.00 25.00 25.00 2,000.00 1,500.00 500.00 500.00 40,000.00 30,000.00 20 چارەکی 
چوارەم 

25.00 2,000.00

چارەکی            
یەکەم

2020 شەقامی عەقاری 
25.00 2,000.00 25.00 25.00 2,250.00 1,750.00 500.00 500.00 45,000.00 35,000.00 20 چارەکی 

دووەم

چارەکی            
سێیەم

چارەکی            
چوارەم 

25.00 1,750.00 25.00 1,750.00 25.00 25.00 2,000.00 1,500.00 500.00 500.00 40,000.00 30,000.00 20 چارەکی 
یەکەم 2021 شەقامی عەقاری  

سەرچاوە: نووسینگەی رزگار/ 25-24 ئایار 2021 و نووسینگەی پاشا/ 26-25 ئایار 2021

نرخی شوێنی بازرگانی لە 
شەقامی سەعید کابان 
)تەنیشت پارکی ئازادی( 

لە شاری سلێمانی روو لە 
بەرزبوونەوە بووە، نرخی یەک 

مەتر دووجا لەم شەقامە 
لە ساڵی 2019 بە 1562 

دۆالر بووە، لە ساڵی 2020 
بە 1750 دۆالر و لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا بە 2 
هەزار دۆالر بووە. نرخی یەک 
مەتر دووجا بۆ کرێ لە ساڵی 

2019 بە 30 دۆالر بووە، 
لە ساڵی 2020 بە 27.50 

دۆالر و لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵدا بە 32.50 دۆالر 

بووە. هەروەها نرخی شوێنی 
بازرگانی لە گەڕەکی عەقاری 

لە چارەکی یەکەمی ئەمساڵدا 
بەراورد بە ساڵی رابردوو 

دابەزیوە، نرخی یەک مەتر 
دووجا شوێنی بازرگانی لە 

عەقاری لە 2019 دا بە 1750 
دۆالر بوو، لە ساڵی 2020 بە 
2 هەزار دۆالر و لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا بە 1750 
دۆالر مامەڵەی پێوەکراوە، 

لەڕووی کرێ، نرخی یەک مەتر 
دووجا جێگیر بووە لە ماوەی 
دوو ساڵی رابردوو و چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا. 
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خشتەی ژمارە 511 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدانی شوێنی بازرگانی لە شەقامی برایم پاشا و مەڵکەندی لە سلێمانی 

شوێنی بازرگانی لە سەنتەری پارێزگای سلێمانی

نرخی 
یەک مەتر 

دووجا 
کرێ

نرخی یەک 
مەتر دووجا 

کڕین و 
فرۆشتن

تێکڕای نرخی 
یەک مەتر 
دووجا کرێ

تێکڕای نرخی 
یەک مەتر 

دووجا کڕین 
و فرۆشتن

شوێنی  بازرگانی رووبەر 
بە مەتر 
دووجا 
شوێنی 
بازرگانی

چارەکی ساڵ ناوی  شەقام و 
شوێنەکان

نرخی یەک مەتر دووجا 
بۆ کرێ نرخی یەک مەتر دووجا کرێ کڕین و فرۆشتن

بەرزترین  نزمترین  بەرزترین  نزمترین  بەرزترین  نزمترین  بەرزترین  نزمترین 

37.50 3,250.00

37.50 3,250.00 50.00 25.00 3,500.00 3,000.00 1,000.00 500.00 70,000.00 60,000.00 20 چارەکی 
یەکەم

2019 شەقامی برایم 
پاشا 

چارەکی            
دووەم

چارەکی            
سێیەم

چارەکی            
چوارەم 

37.50 3,000.00

37.50 3,000.00 50.00 25.00 3,250.00 2,750.00 1,000.00 500.00 65,000.00 55,000.00 20 چارەکی 
یەکەم

2020 شەقامی برایم 
پاشا 

چارەکی            
دووەم

چارەکی            
سێیەم

چارەکی            
چوارەم 

37.50 3,375.00 37.50 3,375.00 50.00 25.00 3,750.00 3,000.00 1,000.00 500.00 75,000.00 60,000.00 20 چارەکی 
یەکەم 2021 شەقامی برایم 

پاشا  

33.33 2,333.33

چارەکی            
یەکەم

2019 مەڵکەندی
33.33 2,333.33 38.89 27.78 2,666.67 2,000.00 583.33 416.67 40,000.00 30,000.00 15 چارەکی 

دووەم

چارەکی            
سێیەم

چارەکی            
چوارەم 

35.00 2,250.00

36.67 2,166.67 40.00 33.33 2,333.33 2,000.00 600.00 500.00 35,000.00 30,000.00 15 چارەکی 
یەکەم

2020  مەڵکەندی 
چارەکی            

دووەم

چارەکی            
سێیەم

33.33 2,333.33 40.00 26.67 2,666.67 2,000.00 600.00 400.00 40,000.00 30,000.00 15 چارەکی 
چوارەم 

36.67 2,500.00 36.67 2,500.00 40.00 33.33 3,000.00 2,000.00 600.00 500.00 45,000.00 30,000.00 15 چارەکی 
یەکەم 2021  مەڵکەندی 

سەرچاوە: نووسینگەی رزگار/ 25-24 ئایار 2021 و نووسینگەی پاشا/ 26-25 ئایار 2021

نرخی شوێنە 
بازرگانییەکانی شەقامی 
برایم پاشا و مەڵکەندی 

لە ماوەی دوو ساڵی 
رابردوو و چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا بەرز 
و نزمی بەخۆوە بینیوە، 
نرخی یەک مەتر دووجا 
لە برایم پاشا لە ساڵی 
2019 بە 3250 دۆالر 

بوو، لە ساڵی 2020 بە 3 
هەزار دۆالر و لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا 
بە 3250 دۆالر بووە، 

لەڕووی کرێ، یەک مەتر 
دووجا لە سەرووی 30 
دۆالرەوە بەکرێدراوە. 

بەهەمان شێوەش 
نرخی یەک مەتر دووجا 
لە مەڵکەندی لە ساڵی 
2019 بە 2333 دۆالر 

بووە، لە ساڵی 2020 بە 
2250 دۆالر و لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا بە 
2500 دۆالر بووە. 
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خشتەی ژمارە 512 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدانی شوێنی بازرگانی لە شەقامی تووی مەلیک و  شەقامی بەختیاری  لە سلێمانی 

شوێنی بازرگانی لە سەنتەری پارێزگای سلێمانی

نرخی یەک 
مەتر دووجا 

کرێ

نرخی یەک 
مەتر دووجا 

کڕین و 
فرۆشتن

تێکڕای نرخی 
یەک مەتر 
دووجا کرێ

تێکڕای نرخی 
یەک مەتر 

دووجا کڕین و 
فرۆشتن

شوێنی  بازرگانی رووبەر بە 
مەتر دووجا 

شوێنی 
بازرگانی

چارەکی ساڵ ناوی  شەقام و 
شوێنەکان

نرخی یەک مەتر دووجا 
بۆ کرێ  نرخی یەک مەتر دووجا  کرێ کڕین و فرۆشتن 

بەرزترین  نزمترین  بەرزترین  نزمترین  بەرزترین  نزمترین  بەرزترین  نزمترین 

40.00 2,137.50

چارەکی            
یەکەم

2019 شەقامی تووی 
مەلیک

80.00 1,400.00 85.00 75.00 300.00 2,500.00 1,700.00 1,500.00 6,000.00 50,000.00 20 چارەکی 
دووەم

چارەکی            
سێیەم

0.00 2,875.00 0.00 0.00 3,000.00 2,750.00   60,000.00 55,000.00 20 چارەکی 
چوارەم 

75.00 2,912.50

چارەکی            
یەکەم

2020 تووی مەلیک
75.00 3,075.00 75.00 75.00 3,250.00 2,900.00 1,500.00 1,500.00 65,000.00 58,000.00 20 چارەکی 

دووەم

چارەکی            
سێیەم

 2,750.00 0.00 0.00 3,000.00 2,500.00   60,000.00 50,000.00 20 چارەکی 
چوارەم 

80.00 2,750.00 80.00 2,750.00 85.00 75.00 3,000.00 2,500.00 1,700.00 1,500.00 60,000.00 50,000.00 20 چارەکی 
یەکەم 2021 شەقامی تووی 

مەلیک

63.13 2,812.50

چارەکی            
یەکەم

2019 شەقامی 
بەختیاری 

62.50 2,750.00 75.00 50.00 3,000.00 2,500.00 1,500.00 1,000.00 60,000.00 50,000.00 20 چارەکی 
دووەم

چارەکی            
سێیەم

63.75 2,875.00 77.50 50.00 3,000.00 2,750.00 1,550.00 1,000.00 60,000.00 55,000.00 20 چارەکی 
چوارەم 

52.50 3,125.00

چارەکی            
یەکەم

2020 شەقامی 
بەختیاری 

چارەکی            
دووەم

52.50 3,125.00 65.00 40.00 3,250.00 3,000.00 1,300.00 800.00 65,000.00 60,000.00 20 چارەکی 
سێیەم

چارەکی            
چوارەم 

60.00 3,250.00 60.00 3,250.00 70.00 50.00 3,500.00 3,000.00 1,400.00 1,000.00 70,000.00 60,000.00 20 چارەکی 
یەکەم 2021 شەقامی 

بەختیاری 

سەرچاوە: نووسینگەی رزگار/ 25-24 ئایار 2021 و نووسینگەی پاشا/ 26-25 ئایار 2021

لە شەقامی تووی مەلیک 
نرخی شوێنی بازرگانی 

بەرزی و نزمی بەخۆوە 
بینیوە لە ماوەی دوو 

ساڵی رابردوو و چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا، 

نرخی یەک مەتر دووجا 
لەم شەقامە لە ساڵی 
2019 بە 2137 دۆالر 

بوو، لە ساڵی 2020 بە 
2912 دۆالر و لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا بە 
2750 دۆالر بووە، لەڕووی 

کرێ، لە شەقامی تووی 
مەلیک نرخی یەک مەتر 

دووجا روو لە بەرزبوونەوە 
بووە. هەروەها نرخی 

شوێنی بازرگانی لە 
شەقامی بەختیاری روو لە 

بەرزبوونەوە بووە، نرخی 
یەک مەتر دووجا لە ساڵی 

2019 بە 2812 دۆالر 
بوو، لە ساڵی 2020 بە 
3125 دۆالر بووە و لە 

چارەکی یەکەمی ئەمساڵدا 
بە 3250 دۆالر بووە. 

لەڕووی کرێ، نرخی یەک 
مەتر دووجا لەم شەقامە 
لە ساڵی 2019 و چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا لە 
سەرووی 60 دۆالر بووە، 

بەڵام لە ساڵی 2020 نرخی 
کرێ دابەزیوە بۆ 52 دۆالر 

بۆ هەر مەتر دووجایەک.



473

خشتەی ژمارە 513 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدانی شوێنی بازرگانی لە سەنتەری  پارێزگای دهۆک 

شوێنی بازرگانی لە سەنتەری پارێزگای دهۆک

نرخی 
یەک مەتر 

دووجا 
کرێ

نرخی یەک 
مەتر دووجا 

کڕین و 
فرۆشتن

تێکڕای نرخی 
یەک مەتر 
دووجا کرێ

تێکڕای نرخی 
یەک مەتر 

دووجا کڕین و 
فرۆشتن

شوێنی  بازرگانی رووبەر 
بە مەتر 
دووجا 
شوێنی 
بازرگانی

چارەکی ساڵ ناوی  شەقام 
و شوێنەکان

نرخی یەک مەتر دووجا 
بۆ کرێ نرخی یەک مەتر دووجا کرێ  کڕین و فرۆشتن 

بەرزترین  نزمترین  بەرزترین  نزمترین  بەرزترین  نزمترین  بەرزترین  نزمترین 

8 6,750

8.75 7,708 10 8.75 9,200 6,215 2,000.00 1500.00 1,840,000.00 1,243,000.00 200 چارەکی 
یەکەم

2019 ناوەندى بازاڕ

 6,750   6,750    540,000.00  80

18  25 11  0 2,000.00 900.00   80 چارەکی 
دووەم

8 3,816 15.7 13 3,947 3,684 3,000.00 2500.00 750,000.00 700,000.00 190 چارەکی 
سێیەم

چارەکی            
چوارەم 

8.75 2,700

8.75  10 7.5   2000.00 750.00   200 چارەکی 
یەکەم

2019 نوهەدرا
11.2  12.5 10   2500.00 2000.00   200 چارەکی 

دووەم

6.2 2,700 7.5 5 2,900 2,500 1500.00 1000.00 580,000.00 500,000.00 200 چارەکی 
سێیەم

چارەکی  
چوارەم 

15 4,568

9 4,300 13 5 3,000 4,600 4,000.00 800.00 700,000.00 600,000.00 150 چارەکی 
یەکەم

2020 ناوەندى بازاڕ

چارەکی 
دووەم

 12,500   12,500    2,000,000.00  160 چارەکی 
15سێیەم 4568 10 20 4,568  5,000.00 4000.00 900,000.00  197

15 2,833 20 11 2,889 2,778 2,000.00 2000.00 520,000.00 500,000.00 180 چارەکی 
چوارەم 

3 3,000

3 3,000 4 3 3,000  800.00 500.00 600,000.00  200 چارەکی 
یەکەم

2020 نوهەدرا
3  4 3   800.00 500.00   200 چارەکی 

دووەم

3  4 3   800.00 500.00   200 چارەکی 
سێیەم

چارەکی            
چوارەم 

16.4 4,015 16.4 4,015 18.2 14.5 4,380 3,650 2,500.00 2000.00 600,000.00 500,000.00 137 چارەکی 
یەکەم 2021 ناوەندى بازاڕ

2 1,167 2 1,167 3 2 2,133 200 800.00 500.00 640,000.00 60,000.00 300 چارەکی 
یەکەم 2021 نوهەدرا

سەرچاوە: نووسینگەی دەشتی، نووسینگەی سیار، نووسینگەی هەوار/ 28-20ی ئایاری 2021

شوێنە بازرگانییەکانی 
سەنتەری پارێزگای 

دهۆک جگە لە ناوبازاڕ، 
کەوتوونەتە سەر 

شەقامە سەرەکییەکان. 
بۆ ئەم توێژینەوەیە 12 
ناوچە یاخود شەقامی 
بازرگانی کە دووکان و 
باڵەخانەی بازرگانییان 

تێدایە وەرگیراون. 
بەرزترین نرخی یەک مەتر 

دووجا لە ناوەندی بازاڕ 
لە چارەکی سێیەمی 

2020دا بووە کە نرخی 
یەک مەتر دووجا 12500 

دۆالر بووە. نرخی یەک 
مەتر دووجا لە ناوەندی 
بازاڕ لە ساڵی 2019 بە 

6750 دۆالر بووە، لە 
ساڵی 2020 بە 4568 

دۆالر و لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا بە 

4015 دۆالر بووە.

4.3 بازاڕی شوێنە بازرگانییەکان لە سەنتەری پارێزگای دهۆک 
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خشتەی ژمارە 514 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدانی شوێنی بازرگانی لە ماسیکا سەری و ماسیکا خواری  لە دهۆک 

شوێنی بازرگانی لە سەنتەری پارێزگای دهۆک

نرخی یەک 
مەتر دووجا 

کرێ

نرخی یەک 
مەتر دووجا 

کڕین و 
فرۆشتن

تێکڕای نرخی 
یەک مەتر 
دووجا کرێ

تێکڕای نرخی 
یەک مەتر 

دووجا کڕین 
و فرۆشتن

شوێنی  بازرگانی رووبەر بە 
مەتر دووجا 

شوێنی 
بازرگانی

چارەکی ساڵ ناوی  شەقام و 
شوێنەکان

نرخی یەک مەتر دووجا 
بۆ کرێ نرخی یەک مەتر دووجا کرێ کڕین و فرۆشتن

بەرزترین نزمترین بەرزترین نزمترین بەرزترین نزمترین بەرزترین نزمترین

3 860

3 820 3 2 840 800 800.00 600.00 210,000.00 200,000.00 250 چارەکی 
یەکەم

2019 ماسیكا - 
سةرى

چارەکی 
دووەم

900 900 180,000.00 200 چارەکی 
سێیەم

4 963

چارەکی 
یەکەم

2020 ماسیكا - 
سةرى

4 875 4 3 1,000 750 800.00 600.00 200,000.00 150,000.00 200 چارەکی 
دووەم

4 1,050 5 3 1,050 900.00 600.00 210,000.00 200 چارەکی 
سێیەم

چارەکی 
چوارەم

3 922
3 1,003 3 2 1,003 900.00 600.00 301,000.00 300 چارەکی 

یەکەم 2021 ماسیكا - 
3سةرى 841 4 3 1,000 682 800.00 600.00 220,000.00 150,000.00 220

6 1,318

6 1,318 7 5 1,318 1,500.00 1,000.00 290,000.00 220
چارەکی 
یەکەم

2019 ماسیكا - خوارى

6 1,318 7 5 1,318 1,500.00 1,000.00 290,000.00 220

چارەکی 
6دووەم 1,409 7 5 1,409 1,500.00 1,000.00 310,000.00 220

6 1,409 7 5 1,409 1,500.00 1,000.00 310,000.00 220

چارەکی 
سێیەم

4 1,144 4 3 1,144 1,500.00 1,000.00 390,000.00 341 چارەکی 
چوارەم

5 1,564

چارەکی 
یەکەم

2020 ماسیكا - خوارى
5 1,400 6 4 1,400 1,500.00 1,000.00 350,000.00 250 چارەکی 

دووەم

6 1,727 7 5 1,727 1,500.00 1,000.00 380,000.00 220 چارەکی 
سێیەم

چارەکی 
چوارەم

6 1,909 6 1,909 7 5 1,909 1,500.00 1,000.00 420,000.00 220 چارەکی 
یەکەم 2021 ماسیكا - خوارى

سەرچاوە: نووسینگەی دەشتی، نووسینگەی سیار، نووسینگەی هەوار / 28-20ی ئایار 2021

نرخی شوێنە 
بازرگانییەکانی شەقامی 

ماسیکا – سەری لە ماوەی 
دوو ساڵی رابردوودا 

روو لە بەرزبوونەوە و 
نزمبوونەوە بووە، نرخی 

یەک مەتر دووجا لە ساڵی 
2019 بە 860 دۆالر 

بوو، لە ساڵی 2020 بە 
963 دۆالر و لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا بە 
922 دۆالر بووە، نرخی 

یەک مەتر دووجا بۆ کرێ 
بە 3 بۆ 4 دۆالر بووە. 
لە شەقامی ماسیکا –

خواری، نرخی یەک مەتر 
دووجا لە ساڵی 2019 بە 

1318 دۆالر بوو، لە ساڵی 
2020 بە 1564 دۆالر 
و لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا بە 1009 دۆالر 
مامەڵەی پێوەکراوە، 

نرخی یەک مەتر دووجا لە 
شەقامی ماسیکا - خواری 

دوو هێندەی ماسیکا 
سەرێیە. 
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خشتەی ژمارە 515 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدانی شوێنی بازرگانی لە شەقامی پێشانگا و بازاڕی دۆمیز لە دهۆک 

شوێنی بازرگانی لە سەنتەری پارێزگای دهۆک

نرخی یەک 
مەتر دووجا 

کرێ

نرخی یەک 
مەتر دووجا 

کڕین و 
فرۆشتن

تێکڕای 
نرخی 

یەک مەتر 
دووجا کرێ

تێکڕای نرخی 
یەک مەتر 

دووجا کڕین 
و فرۆشتن

شوێنی  بازرگانی رووبەر 
بە مەتر 
دووجا 
شوێنی 
بازرگانی

چارەکی ساڵ ناوی  شەقام و 
شوێنەکان

نرخی یەک مەتر دووجا 
بۆ کرێ  نرخی یەک مەتر دووجا  کرێ  کڕین و فرۆشتن 

بەرزترین  نزمترین  بەرزترین  نزمترین  بەرزترین  نزمترین  بەرزترین  نزمترین 

9 760

 1,500   1,500    750000  500 چارەکی 
یەکەم

2019 پێشانگا

9 80 10 8 80  5000 4000 40000  500

 80   80    40000  500 چارەکی 
11دووەم 800 13 10 800  5000 4000 320000  400

9 760 10 8 760  5000 4000 380000  500 چارەکی 
سێیەم

 760   760    380000  500 چارەکی 
چوارەم 

12 378

2  12 10   2400.00 2000.00   200 چارەکی 
یەکەم

2019 بازاڕى دومیز
2  12.5 10   2500.00 2000.00   200 چارەکی 

دووەم

2  2 1   400.00 200.00   200 چارەکی 
سێیەم

378 378    75,500.00  200 چارەکی 
چوارەم 

9 540

چارەکی            
یەکەم

2020 پێشانگا
9 360 10 7 360  5000 3500 180000  500 چارەکی 

دووەم

9 540 10 7 540  5000 3500 270000  500 چارەکی 
سێیەم

9 540 10 7 540  5000 3500 270000  500 چارەکی 
چوارەم 

6.25 400

5 400 6 4 400  1500.00 1000.00 100,000.00  250 چارەکی 
یەکەم

2020 بازاڕى دومیز
10  10 10   2000.00 2000.00   200 چارەکی 

دووەم

6.25  7.5 5   1500.00 1000.00   200 چارەکی 
سێیەم

2  2 1   400.00 200.00   200 چارەکی 
چوارەم 

8 600
8 500 9 7 500  4500 3700 250000  500 چارەکی 

یەکەم 2021 پێشانگا
8 700 9 7 700  4500 3700 350000  500

10 576 10 576 12 8 576  1500.00 1000.00 72,000.00  125 چارەکی 
یەکەم 2021 بازاڕى دومیز

سەرچاوە: نووسینگەی دەشتی، نووسینگەی سیار، نووسینگەی هەوار / 28-20ی ئایار 2021

 نرخی شوێنی بازرگانی 
لە شەقامی پێشانگا لە 
ساڵی 2020 بە بەراورد 

بە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵ و ساڵی 2019 

دابەزیوە. نرخی یەک مەتر 
دووجا لە ساڵی 2020 

بە 540 دۆالر بووە، 
لەکاتێکدا لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا بە 
600 دۆالر و لە ساڵی 

2019 بە 760 دۆالر بۆ 
هەر مەتر دووجایەک 
مامەڵەی پێوەکراوە. 

بازاڕی دۆمیز لە پارێزگای 
دهۆک لە ماوەی چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵ و 
دوو ساڵی رابردوودا 

بەرزبوونەوەی بەخۆوە 
بینیوە، نرخی یەک مەتر 

دووجا لە ساڵی 2019 بە 
378 دۆالر بوو، لە ساڵی 

2020 بە 400 دۆالر 
و لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا بە 576 دۆالر 
مامەڵەی پێوەکراوە، 

نرخی یەک مەتر دووجا 
لە ساڵی 2019 بە 12 

دۆالر، لە ساڵی 2020 بە 
6.25 دۆالر و لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا بە 10 

دۆالر بووە. 
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خشتەی ژمارە 516 نیشاندەری نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدانی شوێنی بازرگانی لە بەرۆشکێ و بازاڕی کرۆ KRO  لە پارێزگای دهۆک 

شوێنی بازرگانی لە سەنتەری پارێزگای دهۆک

نرخی 
یەک مەتر 

دووجا 
کرێ

نرخی یەک 
مەتر دووجا 

کڕین و 
فرۆشتن

تێکڕای 
نرخی یەک 

مەتر دووجا 
کرێ

تێکڕای 
نرخی یەک 

مەتر دووجا 
کڕین و 
فرۆشتن

شوێنی  بازرگانی رووبەر 
بە مەتر 
دووجا 
شوێنی 
بازرگانی

چارەکی ساڵ ناوی  شەقام و 
شوێنەکان

نرخی یەک مەتر 
دووجا بۆ کرێ نرخی یەک مەتر دووجا کرێ کڕین و فرۆشتن

بەرزترین نزمترین بەرزترین نزمترین بەرزترین نزمترین بەرزترین نزمترین

1 596

چارەکی 
یەکەم

2019 بەرۆشکێ

چارەکی 
دووەم

چارەکی 
سێیەم

1 596 2 1 596 800.00 500.00 260,000.00 436 چارەکی 
چوارەم

1,155

چارەکی 
یەکەم

2020 بەرۆشکێ

چارەکی 
دووەم

754 754 196,000.00 260 چارەکی 
سێیەم

1,556 1,556 280,000.00 180 چارەکی 
چوارەم

3 961 3 961 3 2 961 750.00 400.00 220,000.00 229 چارەکی 
یەکەم 2021 بەرۆشکێ

9 1,134 9 1,331 10 8 1,413 1,250 2,000.00 1,500.00 282,500.00 250,000.00 200 چارەکی 
یەکەم 2019

KRO

چارەکی 
دووەم

938 1,125 750 450,000.00 300,000.00 400 چارەکی 
سێیەم

چارەکی 
چوارەم

9 1,350

چارەکی 
یەکەم

2020 KRO
9 1,350 10 8 1,500 1,200 2,000.00 1,500.00 300,000.00 240,000.00 200 چارەکی 

دووەم

چارەکی 
سێیەم

چارەکی 
چوارەم

6 1,373
9 1,275 10 8 1,450 1,100 2,000.00 1,500.00 290,000.00 220,000.00 200 چارەکی 

یەکەم 2021 KRO
3 1,471 3 2 1,471 2,000.00 1,500.00 1,000,000.00 680

سەرچاوە: نووسینگەی دەشتی، نووسینگەی سیار، نووسینگەی هەوار / 28-20ی ئایار 2021

لە شەقامی KRO لە 
سەنتەری پارێزگای 

دهۆک، نرخی شوێنی 
بازرگانی لە دوو ساڵی 

رابردوو و چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا روو لە 

بەرزبوونەوە بووە، نرخی 
یەک مەتر دووجا لە ساڵی 

2019 بە 1134 دۆالر 
بوو، لە ساڵی 2020 بە 

1350 دۆالر و لە چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا بە 

1373 دۆالر بووە، نرخی 
یەک مەتر دووجا کرێ لەم 
شوێنە بازرگانییە لە ساڵی 
2019 و چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا جێگیر بووە و 
بە 9 دۆالر بووە، بەڵام 

لە ساڵی 2020 دابەزیوە 
بۆ 6 دۆالر. لە بەرۆشکێ 

نرخی یەک مەتر دووجا 
بەڕێژەی %93.7 لە ساڵی 
2019 و بەڕێژەی 20.2% 

لە چارەکی یەکەمی 
ئەمساڵ زیادیکردووە. 
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خشتەی ژمارە 517 نیشاندەری نرخی  کڕین و فرۆشتن و بەکرێدانی شوێنی بازرگانی لە بازاڕی سێمێڵ و پێشانگا  لە پارێزگای دهۆک 

شوێنی بازرگانی لە سەنتەری پارێزگای دهۆک

نرخی یەک 
مەتر دووجا 

کرێ

نرخی 
یەک مەتر 

دووجا 
کڕین و 
فرۆشتن

تێکڕای 
نرخی یەک 

مەتر دووجا 
کرێ

تێکڕای نرخی 
یەک مەتر 

دووجا کڕین و 
فرۆشتن

شوێنی  بازرگانی رووبەر بە 
مەتر دووجا 

شوێنی 
بازرگانی

چارەکی ساڵ ناوی  شەقام و 
شوێنەکان

نرخی یەک مەتر دووجا 
بۆ کرێ  نرخی یەک مەتر دووجا کرێ  کڕین و فرۆشتن 

بەرزترین  نزمترین  بەرزترین  نزمترین  بەرزترین  نزمترین  بەرزترین  نزمترین 

2 152

2  3 1   600.00 200.00   200 چارەکی 
یەکەم

2019 بازاڕى سێمێل
2  3 1   600.00 200.00   200 چارەکی 

دووەم

چارەکی            
سێیەم

1 152 1 0 152  600.00 200.00 68,500.00  450 چارەکی 
چوارەم 

3.8 950

5 1,500  5 1,500   2500.00 750,000.00  500 چارەکی 
یەکەم

2019 ناوچەی پێشانگا
چارەکی            

دووەم

2.6 400  2.8 2.4 800  1400.00 1200.00 400,000.00 500 چارەکی 
سێیەم

چارەکی            
چوارەم 

2 287

چارەکی  
یەکەم

2020 بازاڕى سێمێل

1 310 2 1 310  600.00 200.00 93,000.00  300

2 240 2 1 240  600.00 200.00 60,000.00  250 چارەکی 
دووەم

 287    287    62,000.00 216 چارەکی 
سێیەم

2  3 1   600.00 200.00   200 چارەکی 
چوارەم 

10 500

 400 800    320,000.00 400 چارەکی 
یەکەم

2020 ناوچەی پیشانگا

1 950 0 1 950   500.00 380,000.00  400

10 460 10 10 560 360 5,000.00 5,000.00 280,000.00 180,000.00 500 چارەکی 
دووەم

          500 چارەکی 
سێیەم

10 540 10 9  540 5,000.00 4,500.00  270,000.00 500 چارەکی 
چوارەم 

2 146 2 146 2 1 0 292 500.00 200.00  63,000.00 216 چارەکی 
یەکەم  2021 بازاڕى سێمێل

10 600 10 600 10 9 700 500 5,000.00 4,500.00 350,000.00 250,000.00 500 چارەکی 
یەکەم  2021 ناوچەی پێشانگا

سەرچاوە: نووسینگەی دەشتی، نووسینگەی سیار، نووسینگەی هەوار / 28-20ی ئایار 2021

نرخی شوێنی بازرگانی 
لە بازاڕی سێمێل لە 

ساڵی 2019 دا بۆ یەک 
مەتر دووجا 152 دۆالر 

بووە، بەڵام لە ساڵی 
2020 بەرزبووەتەوە بۆ 
287 دۆالر و لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا بە 
142 دۆالر بۆ هەر مەتر 

دووجایەک مامەڵەی 
پێوەکراوە. نرخی یەک 

مەتر دووجا بۆ کرێ لە 
بازاڕی سێمێڵ جێگیر 
بووە لە ماوەی دوو 

ساڵی رابردوو و چارەکی 
یەکەمی ئەمساڵدا. 

لە بازاڕی پێشانگا لە 
سەنتەری دهۆک نرخی 

یەک مەتر دووجا لە 
ساڵی 2019 بە 950 
دۆالر بوو، لە ساڵی 

2020 بە 500 دۆالر 
و لە چارەکی یەکەمی 

ئەمساڵدا بە 600 دۆالر 
مامەڵەی پێوەکراوە، 

نرخی یەک مەتر دووجا 
شوێنی بازرگانی لەم 

بازاڕە دەگۆڕێت، نرخی 
یەک مەتر دووجا لە 

ساڵی 2019 بە 3.8 دۆالر 
بوو، لە ساڵی 2020 بە 
10 دۆالر و لە چارەکی 

یەکەمی ئەمساڵدا بە 10 
دۆالر بەکرێدراوە. 
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بــازاڕی خانووبــەرە لــە هەرێمــی کوردســتان بازاڕێکــی چــاالک و ئاڵــۆزە و زیاتــر لــە 5 هــەزار کۆمپانیــا و نووســینگەی خانووبــەرە لــەم ســێکتەرەدا 
لەســەر ئاســتی هەر چوار پارێزگاکەی هەرێمی کوردســتان کار دەکەن. لەم توێژینەوەیەدا بە پشتبەســتن بەگرێبەســتی کۆمپانیا و نووســینگەکانی 
خانووبــەرە، توانــراوە نرخــی یــەک مەتــر دووجــا بــۆ خانــوو، شــوقە و زەوی و شــوێنە بازرگانییــەکان لەســەر ئاســتی هەرێمــی کوردســتان و ســەنتەری 
ــە ســێکتەری  ــرۆژە ل ــان، 182 پ ــرۆژەی وەبەرهێن ــە کــۆی 970 پ ــان، ل ــای دەســتەی گشــتیی وەبەرهێن ــزگاکان بدۆزرێتــەوە. بەپێــی دواییــن دات پارێ
نیشــتەجێبووندا بــووە، کــە زیاتــر لەنیــوەی پرۆژەکانیــش کەوتوونەتــە ســەنتەری پارێــزگای هەولێــر. بــازاڕ یاخــود کڕیــن و فرۆشــتن لەنێــو پرۆژەکانــی 
نیشــتەجێبوون لــە هەرێمــی کوردســتان رۆژانەیــە و بــەراورد بــە گەڕەکەکانــی دیکــە چەنــد هێندەیــە و زۆربــەی کۆمپانیاکانــی کڕیــن و فرۆشــتنی 

خانووبــەرەش لــە پــرۆژەکان کار دەکــەن، ئەویــش بەهــۆی چەنــد هۆکارێکــەوە: 

ــن و  ــان و نووســینگەکانی کڕی ــە ســەرەتادا بازرگان ــۆ حکومــەت. دووەم، ل ــەوە ب ــێ گەڕان ــار و فرۆشــیار بەب ــە کڕی ــژەی 1٪ ل یەکــەم، وەرگرتنــی رێ
فرۆشــتنی خانووبــەرە لــە وەبەرهێنەرەکانــی دەکڕنــەوە بــۆ قازانــج، ســێیەم کڕیــن و فرۆشــتن لەنێــو پرۆژەکانــدا لــەڕووی بەناوکردنــەوە پێویســتی 
بــە بەڕێوەبەرایەتــی خانووبــەرە نییــە. لەســەروو ئەمانــە خزمەتگــوزاری بەتایبــەت ئــاو و کارەبــا وایکــردووە کڕیــن و فرۆشــتن و بەکرێدانیــش لــە 
پرۆژەکانــدا زیاتــر بێــت. بەپێــی ئــەم توێژینەوەیــە کــە نرخــی 357 گــەڕەک و پــرۆژەی لەســەر ئاســتی پارێــزگاکان وەرگرتــووە، نرخــی یــەک مەتــر دووجــا 

خانــوو لــە ســاڵی 2019دا بــە 533.3 دۆالر بــووە، لــە ســاڵی 2020دا بــە 551.86 دۆالر و لــە چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵدا بــە 575 دۆالر بــووە.

لــە هەمــان کاتیشــدا نرخــی یــەک مەتــر دووجــا لەنێــو پرۆژەکانــدا )شــوقە( لــە ســاڵی 2019 بــە 600 دۆالر، لــە ســاڵی 2020 بــە 598.5 دۆالر و لــە 
چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵدا بــە 612.9 دۆالر بــووە. هەروەهــا نرخــی یــەک مەتــر دووجــا خانــوو بــۆ کــرێ لــە ســاڵی 2019 بــە 1.53 دۆالر بــووە، لــە 
ســاڵی 2020 بــە 1.60 دۆالر و لــە چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵدا بــە 1.38 دۆالر بــووە. لەنێــو پرۆژەکانیشــدا و بــۆ شــوقە، نرخــی یــەک مەتــر دووجــا 
کــرێ لــە ســاڵی 2019 بــە 2.08 دۆالر بــووە، لــە ســاڵی 2020 بــە 2.16 دۆالر و لــە چارەکــی یەکەمــی ئەمساڵیشــدا بــە 2.05 دۆالر بــووە. لــەڕووی 
زەویــی نیشــتەجێبوون، لەســەر ئاســتی پارێزگاکانــی هەرێمــی کوردســتان و لــە ســاڵی 2019دا نرخــی یــەک مەتــر دووجــا زەوی 285 دۆالر بــووە، لــە 

ســاڵی 2020 بــە 328 دۆالر و لــە چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵدا بــە 361 دۆالر مامەڵــەی پێوەکــراوە. 

بــازاڕی شــوێنە بازرگانییــەکان لــە هەرێمــی کوردســتان روو لــە بەرزبوونــەوە بــووە. بەجۆرێــک نرخــی یــەک مەتــر دووجــا بــە 2068 دۆالر بــووە لــە 
ســاڵی 2019، لــە ســاڵی 2020 بەرزبووەتــەوە بــۆ 2150 دۆالر و لــە چارەکــی یەکەمــی ئەمساڵیشــدا بــە 2400 دۆالر مامەڵــەی پێوەکــراوە.

لــە هەرێمــی کوردســتان جیاوازییەکــی گــەورە لەنێــو بــازاڕی خانووبــەرە هەیــە. لــە پارێــزگای ســلێمانی کڕیــاری پرۆژەکانــی نیشــتەجێبوون دەبێــت 
جگــە لــە پــارەی کۆمپانیــا و نووســینگەکانی خانووبــەرە بڕێــک پــارەش بدەنــە وەبەرهێنــەری پرۆژەکــە تەنیــا بــۆ گۆڕینــی نــاو لــە کەســێکەوە بــۆ 
ــی  ــت. دووەم پرۆژەکان ــە وەرناگیرێ ــڕە پارەی ــەم ب ــەوە ئ ــەن وەبەرهێنەرەکان ــە الی ــر و دهــۆک ل ــزگای هەولێ ــە پارێ ــدا ل ــە، لەکاتێک کەســێکی دیک
پارێــزگای دهــۆک، زۆربەیــان کۆمپانیــا بــۆ خــۆی دەیانفرۆشــێتەوە و بــە نرخــی کۆمپانیــا دەفرۆشــرێت، بــەڵام لــە پارێــزگای هەولێــر هەندێــک لــە 

ــازاڕدا دەیفرۆشــنەوە، لەکاتێکــدا نابێــت ئــەو کارە بکــەن.  ــە ب ــرۆژەکان دەکڕنــەوە و ل ــەرە پ کۆمپانیاکانــی خانووب

ئەنجام 
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جیاوازییەکــی دیکــە، فرۆشــتنەوەی یەکەکانــی نیشــتەجێبوونە لەالیــەن کۆمپانیــا یاخــود نووســینگەی خانووبــەرەی تایبــەت بەخۆیــان کــە ئەمیــش 
بەپێــی یاســا نابێــت، بــەڵام لــە زۆربــەی پرۆژەکانــی ســلێمانی و لــە هەندێــک لــە پرۆژەکانــی نیشــتەجێبوون لــە هەولێــر کۆمپانیــاکان دەیکــەن. 

خاڵێکــی دیکــەی ســەرەکی پێدانــی باجــە لەالیــەن کۆمپانیــا و نووســینگەکانی خانووبــەرە کــە بەهــۆی نەبوونــی سیســتمێکی دیاریکــراو و کۆمپیوتــەری 
پێشــکەوتوو، لــە الیــەن حکومەتــەوە بەخەمڵانــدن دەكرێــت. نــەك هــەر ئــەوە، بەڵكــوو ناتوانرێــت بەشــێوەیەکی دروســت باجەكــەش وەربگیرێــت. 

هەروەهــا نەبوونــی داتابەیســێکی نیشــتمانی وایکــردووە کۆمپانیــاکان گۆڕانــکاری لــە نرخــی شــوێن و پرۆژەکانــی نیشــتەجێبووندا بکــەن. 

لەکۆتاییــدا نرخــی خانووبــەرە لــە هەرێمــی کوردســتان روو لــە بەرزبوونەوەیــە و لــە پرۆژەیەکــەوە بــۆ پرۆژەیەکــەی دیکــە، لــە گەڕەکێکــی میللییــەوە 
ــە  ــرۆژە و گەڕەک ــە پ ــکاری ل ــن گۆڕان ــدا، زۆرتری ــاڵی رابردووش ــاڵ و دوو س ــی ئەمس ــی یەکەم ــاوەی چارەک ــە م ــت. ل ــوێ دەگۆڕێ ــی ن ــۆ گەڕەکێک ب

گرانبەهاکانــدا روویــداوە. 
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ســەرەتا سوپاســی هەمــوو ئــەو کــەس و فەرمانگــە حکومیانــە، نووســینگەکانی خانووبــەرە و دەزگا جیاوازەکانــی دیکــە دەکەیــن لــەم لێکۆڵینەوەدا 
هــاوکار بــوون و بــە بۆچوونەکانیــان هــاوکار و پاڵپشــت بــوون بــۆ ســەرکەوتنی ئــەم لێکۆڵینــەوە، چ بــە پێدانــی زانیــاری و داتــاکان یاخــود بۆچوونــی 

جیــاواز لەبــارەی بــازاڕی خانووبــەرە لــە هەرێمــی کوردســتان. 

لــە پارێــزگای هەولێــر زۆر سوپاســی ســەرجەم کۆمپانیــا و نووســینگەکانی خانووبــەرە دەکەیــن کــە لــەم توێژینەوەیــە وەک ســەرچاوە بەکارهاتــوون، 
بەتایبەتیــش د. راســتی هاشــم بەڕێوەبــەری گشــتیی کۆمپانیــای باخــی شــەقڵاوە، رابــەر قاســم بەڕێوەبــەری گشــتی عەقاراتــی رابــەر و کاک ســۆران 
بەرێوەبــەری گشــتی عەقاراتــی خاکــی هەولێــر، هەروەهــا سوپاســی ئــەو کەســانەش دەکەیــن لــە راپرســیەکەدا بەشــدارییان کــردووە.  لــە پارێــزگای 
ســلێمانی زۆر سوپاســی کاک پەروێــز لــە کۆمپانیــای عەقاراتــی نویــڵ دەکەیــن کــە لــە ســەرەتای ئــەم لێکۆڵینەوەیــە هاوکارمــان بــوو بــۆ ســنووری 
ســەنتەری پارێــزگای ســلێمانی، هەروەهــا کاک عەزیــز لــە کۆمپانیــای عەقاراتــی نویــڵ بە بۆچــوون و پێدانــی زانیارییەکانــی زۆر لە گــەڕەک و پرۆژەکانی 
ــووە. لــە  ــان هات ــەدا ناوی ــن کــە لــەم لێکۆڵینەوەی ــزگای ســلێمانی دەکەی ســلێمانی، هەروەهــا سوپاســی ســەرجەم نووســینگەکانی ســنووری پارێ
پارێــزگای دهــۆک زۆر سوپاســی کۆمپانیــای دەشــتی و نووســینگەکانی دیکــەی خانووبــەرە و ئــەو کەســانە دەکەیــن لــە پێدانــی داتاکانــی ســنووری 

ســەنتەری پارێــزگای دهــۆک هاوکارمــان بــوون بــۆ ئــەم لێکۆڵینەوەیــە.

زۆر سوپاســی دەســتەی گشــتی وەبەرهێنــان و هەرســێ بەڕێوەبەرایەتــی دەســتەی وەبەرهێنــان لــە پارێــزگاکان دەکەیــن، بەتایبــەت ســامان عــارەب، 
ــەری بەشــی  ــرۆ مــوراد، بەڕێوەب ــان لــە دهــۆک و هێ ــەری گشــتی وەبەرهێن ــر، کــوردۆ ئیحســان، بەڕێوەب ــەری گشــتی وەبەرهێنانــی هەولێ بەڕێوەب
کارگێــڕی و یاســایی لــە بەڕێوەبەرایەتــی گشــتی وەبەرهێنــان لــە ســلێمانی، هەروەهــا سوپاســی  کاک سەربەســت لــە دەســتەی گشــتی وەبەرهێنــان 
و نافیعــە مەحمــوود، لــە بەڕێوەبەرایەتــی گشــتی وەبەرهێنانــی دهــۆک دەکەیــن. لــە کۆتاییــدا سوپاســی هاوکارانمــان لــە تــۆڕی میدیــای رووداو و 

ئــەو بەشــانە دەکەیــن کــە هــاوکار بــوون لەسەرخســتنی ئــەم پرۆژەیــە. 

سوپاسگوزاری، بەشداریی و پێزانین 
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ئــەم بڵاوکراوەیــە لەســەر بنەمــای داتــای کۆمپانیــا و نووســینگەکانی خانووبــەرە لــە ســاڵانی 2019، 2020 و چارەکــی یەکەمــی 2021 لــە چەندیــن 
ســەرچاوەی جیــاوازەوە وەرگیــراوە و کۆکراونەتــەوە. بەکارهێنانــی داتــاکان لــە ســەرچاوەکان لــە 2019-1-1 تاوەکــو 2021-3-31 بــووە. داتــاکان بــۆ 

پــرۆژە نوێیەکانــی کەرتــی خانووبــەرە بــۆ زۆربــەی مانگەکانــی ســاڵ بەردەســت بــوون، بــەڵام بــۆ گەڕەکــە کۆنــەکان بەردەســت نەبــوون.

 Hedonic ــڵ ــک مۆدی ــۆدی هیدۆنی ــی میت ــەش Median Price کــراوە، لەجیات ــە جــۆری نرخــی هاوب ــۆدی ئاســان ل ــڕەوی میت ــەوەدا پەی ــەم لێکۆڵین ل
model و دووبــارە میتــۆدی فرۆشــتنەوە Repeat sales method ئەویــش بەهــۆی نەبوونــی داتایەکی نیشــتمانی کــە شــوێنەکەی، تایبەتمەندییەکانی، 
ــەڕەک و  ــەی گ ــۆ زۆرب ــا ب ــەک دات ــی ی ــا نەبوون ــت، هەروەه ــد تێدابێ ــارەی ژوورەکان و هت ــەکان، ژم ــات(، خزمەتگوزاریی ــات، دوو ق ــەک ق ــۆری )ی ج
شــوێنەکانی نیشــتەجێبوون، بوونــی جیاوازییەکــی زۆر لەنێــوان گەڕەکــەکان لەنێوخۆیانــدا، هەروەهــا لەنێــو پرۆژەکانــدا. لــەم لێکۆڵینەوەیــەدا ئــەم 
میتــودە بەکارهاتــووە و لــە هەریەکــە لــە وڵاتانــی ئەڵمانیــا، ئوســترالیا، ئیســپانیا و هۆڵەنــدا بــۆ لێکدانــەوەی بــازاڕی خانووبــەرە پەیــڕەو دەکرێــت، 
ئەویــش لەبــەر دوو هــۆکار: یەکــەم پێویســتی بــە وردەکاری بــازاڕی خانووبــەرە نییــە و دووەمیشــان ئاســانە بــۆ لێکۆڵینــەوە لــە بــازاڕی خانووبــەرە. بــۆ 
زیاتــر تیشکخســتنە ســەر ئــەم میتــۆدە بەگوێــرەی  )Heddin 2020( یەکێــک لــە کیشــەکانی بــازاڕی خانووبــەرە چۆنیەتــی دەستنیشــانکردنی نرخــی خانووەکانــە بەهــۆی 
دیزاینــی دەرەوە و نــاوەوە، رووبــەری خانــوو و ســەوزایی، ژمــارەی ژووەرەکان و تایبەتمەنــدی، چەنــد قــات و هتــد.. زۆربــەی ناوەندەکانــی کاروبــاری بــواری خانووبــەرە لــەڕووی 
نرخــەوە بــاس لــە تێکــڕای نــرخ و هاوبەشــیی نــرخ یاخــود نێوەنــد )Median( دەکــەن. ئــەم میتــۆدە هاوبەشــی نێوانیــان وەردەگرێــت، بــۆ نموونــە ئەگــەر گەڕەکێــک 5 خانــووی 
تێــدا فرۆشــرابێت، بــەم شــێوەیە 100 هــەزار دۆالر، 120 هــەزار دۆالر، 140 هــەزار دۆالر، 160 هــەزار دۆالر، 180 هــەزار دۆالر، کــە دوو نرخیــان نــزم و دوو نرخیــان بەرزبێــت، 

ئــەوا نرخــی نێوەنــدی نێــوان بــەرز و نزمەکــە  وەردەگرێــت، واتــە نرخــی وەرگیــراو 140 هــەزار دۆالر دەبێــت بــۆ ئــەم گەڕەکــە.

ــەوەی  ــان کۆکردن ــاواز و پاش ــی جی ــد زۆنێک ــۆ چەن ــزگاکان ب ــدی پارێ ــنووری ناوەن ــکردنی س ــای دابەش ــەر بنەم ــاکان لەس ــەوەی دات ــای کۆکردن بنەم
داتــاکان بــۆ گــەڕەک و پرۆژەکانــی کەرتــی خانووبــەرە بەگوێــرەی مانگەکانــی ســاڵ، هەروەهــا بــۆ هــەر شــوێن و گەڕەکێــک هەوڵــدراوە بەالیەنــی 

ــەوە. ــاکان کۆبکرێت ــە چارەکێکــدا دات کەمــەوە ل

ســەرەڕای ســەرچاوە جیاوازەکانــی داتــا و شــێوازی مامەڵەکردنــی کۆمپانیــا و نووســینگەکانی خانووبــەرە لــە پارێــزگاکان و لەنێوخــۆی یــەک پارێــزگادا، 
بــەڵام توانــراوە پەیــڕەوی یــەک میتــۆدی کۆکردنــەوەی داتــاکان بــۆ کەرتــی خانووبــەرە )خانــوو و شــوقە( بکرێــت.

پارێــزگای هەولێــر دابەشــی پێنــج زۆن و چــوار بــەش کــراوە، کــە کــۆی گشــتی نموونــەی وەرگیــراو بــۆ 157 گــەڕەک و پــرۆژە کۆکراوەتــەوە، پارێــزگای 
ســلێمانی دابەشــی چــوار زۆن و دووبــەش کــراوە کــە کــۆی گشــتی نموونــەی وەرگیــراو بــۆ 110 گــەڕەک و پــرۆژە کۆکراوەتــەوە، پارێــزگای دهــۆک 
دابەشــی چــوار زۆن کــراوە، کــۆی گشــتی نموونــەی وەرگیــراو بــۆ 66 گــەڕەک و پــرۆژەی نیشــتەجێبوون بــووە. پارێــزگای هەڵەبجــە دابەشــی دوو زۆن 

کــراوە و داتاکانــی 33 گــەڕەک و یــەک پــرۆژە کۆکراوەتــەوە.

میتودی کۆکردنەوەی داتاکان
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لە گەڕەك و پرۆژەکانی نیشتەجێبووندا بۆ خانوو و شوقە رووبەر و شوێنی نموونەی وەرگیراو لەبەرچاو نەگیراوە، بەڵکو توانراوە نموونەی جیاواز 
لە رووبەر و شوێنی جیاواز لەنێو یەک گەڕەک و پرۆژەدا وەربگیرێت.

کــۆی نرخــەکان بــۆ پــرۆژەکان بــە دۆالر وەرگیــراوە یاخــود کــراوە بــە دۆالر )1 دۆالر= 1200 دینــار بــۆ ســاڵی 2019 و 2020،  1 دۆالر= 1450 دینــار 
بــۆ ســاڵی 2021(

ــاڵێک  ــۆ س ــگ ب ــزە مان ــەر دوان ــدا ئەگ ــوێنە بازرگانییەکان ــتەجێبوون و ش ــی نیش ــەڕەک و پرۆژەکان ــای گ ــەوەی دات ــە کۆکردن ــەوە ل ــی کەم بەالیەن
ــراوە.  ــرخ وەرگی ــەک ن ــاڵێک ی ــی س ــەر چارەک ــۆ ه ــەوە ب ــی کەم ــەوا بەالیەن ــت، ئ وەرنەگیرابێ

ــای پرۆژەکانــی نیشــتەجێبوون، ئەوانــەی لــە دەســتەی گشــتی وەبەرهێنــان تۆمارکــراون وەربگرێــت، ئــەو  ــا دات ــراوە تەنی لــەم لێکۆڵینەوەیــەدا توان
پرۆژانــەی لــە هەریەکــە لــە  وەزارەتــی شــارەوانی و گەشــتوگوزار و وەزارەتــی ئاوەدانکردنــەوە موڵەتیــان وەرگرتــووە، دوای چەندیــن جــار نەتوانــرا 

وەربگرێــت، بــەڵام پــرۆژەکان لــە لێکۆڵینەوەکــەدا نرخەکانیــان وەرگیــراوە. 

لەم لێکۆڵینەوەیەدا دوای وەرگرتنی نرخەکان، پێداچوونەوە لە کۆمپانیا و نووسینگەی جیاواز کراوە بۆ دڵنیابوون لە راستیی نرخەکان.  

لــەم لێکۆڵینــەوە بــۆ ئاســانکاری گــەڕەک و پرۆژەکان دابەشــی زۆن و بەشــی جیاواز )شــەقامە ســەرەکییەکان( کراوە بۆ ئاســانکاری لــە کۆکردنەوەی 
داتاکانــدا، دەکرێــت گەڕەکێــک لــە زۆن و بازنەیەکــی دیکــەدا هەبێــت و جیــاواز بێت لەم دابەشــکارییەی بــۆ ئەم لێکۆڵینــەوە کراوە.
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راپرسیی بازاڕی خانووبەرە لە هەرێمی کوردستان

گۆڕانکارییەکانی نرخی خانووبەرە لە 2019 بۆ 2021

راپرسی لە نێو 300 خاوەن کۆمپانیا و نووسینگەکانی خانووبەرە لە هەرێمی کوردستان

ناوەندی لێكۆڵینەوەی رووداو
مـركـز دراسـات رووداو

Rudaw Research Center
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ــۆ 2021،  ــە 2019 ب ــەرە ل ــی خانووب ــە کەرت ــرخ ل ــی ن ــە هەرێمــی کوردســتان- گۆڕانکارییەکان ــەرە ل ــازاڕی خانووب ــەوەی ب ــە لێکۆڵین وەک بەشــێک ل
ناوەنــدی لێکۆڵینــەوەی رووداو لــە نێــو 300 خــاوەن کۆمپانیــا، نووســینگەکانی خانووبــەرە، وەبەرهێنــەر و شــارەزایانی خانووبــەرە لەســەر ئاســتی 
ــی  ــەرە و پرۆژەکان ــازاڕی خانووب ــی ب ــەر گۆڕانکارییەکان ــە س ــک دەخات ــە تیش ــداوە. ئەم ــییەی ئەنجام ــەم راپرس ــتان ئ ــی کوردس ــی هەرێم پارێزگاکان
ــەن تیمــی لێکۆڵینــەوەی  ــەم راپرســییە، لەالی ــە هەرێمــی کوردســتان. ئ ــەرە ل ــی خانووب ــە ســێکتەری نیشــتەجێبوون و ئاســۆی کەرت ــان ل وەبەرهێن

ــدا ئەنجامــدراوە. ــە مــاوەی کارکردنیان ــە هەرێمــی کوردســتان ل ــەرە  ل ــازاڕی خانووب ب

لەبارەی راپرسییەکەوە:

راپۆرتــی ئــەم راپرســییە لەســەر بنەمــای 25 بــۆ 30 خولــەک چاوپێکەوتــن یاخــود پڕکردنــەوەی لەالیــەن بەشــداربووانەوە لەمــاوەی نێوان 14ی نیســان 
2021 بــۆ 26ی ئایــار 2021 لــە ســەنتەری پارێزگاکانــی هەرێمــی کوردســتان ئامــادە کــراوە. چۆنیەتــی دابەشــکردنی فۆرمــەکان و دانانــی پرســیارەکان 
ــەوەی  ــدی ڵێكۆڵین ــی ناوەن ــی و كۆبوونەوەكان ــواری راپرس ــارەزایانی ب ــەرە و ش ــتنی خانووب ــی فرۆش ــاوەن کۆمپانیاکان ــەڵ خ ــردن لەگ دوای راوێژک
رووداو شــكڵی كۆتایــی وەرگرتــووە. لــەم راپرســییەدا 300 وەبەرهێنــەر، خــاوەن کۆمپانیــا نووســینگەی خانووبــەرە، کارمەنــدی بەشــی فرۆشــتنی 
کۆمپانیاکانــی خانووبــەرە و شــارەزایانی ســێکتەری خانووبــەرە كــە لەســەرووی تەمەنــی 18 ســاڵییەوەن بەشــدارییان کــردووە. بــۆ رەنگدانــەوەی 
ــازاڕی خانووبــەرە لــە هەرێمــی کوردســتان دابەشــکارییەکە لەســەر بنەمــای پرۆژەکانــی نیشــتەجێبوون بــووە. لــە پارێــزگای  وێنەیەکــی دروســتی ب
ــی راســتەوخۆ یاخــود  ــزگای دهــۆک 60 فــۆرم لەرێگــەی چاوپێکەوتن ــە پارێ ــزگای ســلێمانی و هەڵەبجــە 90 فــۆرم و ل ــە پارێ ــر 150 فــۆرم، ل هەولێ
جێهێشــتنی فۆرمــی راپرســی لەالیــان بــۆ مــاوەی دوو بــۆ ســێ رۆژ فۆرمــی راپرســییەکان کۆکراوەتــەوە. هەروەهــا تایبەتمەندی کەســی بەشــداربوو، 
ــراوە 247  ــا توان ــراو، تەنی ــاوەی دیاریک ــۆی م ــییەدا بەه ــەم راپرس ــەوە. ل ــەکەیەوە جیاکراوەت ــدن و پیش ــتی خوێن ــەن، ئاس ــەز، تەم ــەی رەگ ــە رێگ ل
ــە  ــەس ل ــۆک و 14 ک ــە ده ــلێمانی، 42 ل ــە س ــر، 46 ل ــە هەولێ ــەس ل ــووە، 122 ک ــێوەیە ب ــەم ش ــبوونیان ب ــە دابەش ــت، ک ــداربوو وەربگیرێ بەش

هەڵەبجــە. 

لەڕاســتیدا ئاســتەنگی کات و پابەندنەبوونــی بەشــداربووان بەگەڕانــەوەی فۆرمــی راپرســییەکە لەکاتــی خۆیــدا یاخــود پڕنەکردنــەوەی لەســەر 
ئاســتێکی گشــتی هــەر چــوار بەشــی راپرســییەکە، 14 فــۆرم لــەم راپرســییەدا رەتکراوەتــەوە، بــەڵام ٪82ی بەشــداربووانی راپرســییەکە فۆرمەکانیــان 

پڕکردووەتــەوە. ئەنجامــی راپرســییەکە پاڵپشــتی دۆزراوەکانــی لێکۆڵینــەوەی کەرتــی خانووبــەرە لــە هەرێمــی کوردســتان دەکات. 

لــەم راپرســییەدا دەستنیشــانکردنی بەشــداربووان بەشــێوەیەکی هەڕەمەکــی )Randomly( و بــێ مەبەســت بووە، بــەڵام زۆربەی ئەوانــەی لە پێدانی 
ــی راپرســییەکەدا  ــی ئەنجامدان ــوون بەشــدارییان کــردووە. لەکات ــەوەی رووداو ب ــدی لێکۆڵین ــەرەدا هــاوکاری ناوەن ــی خانووب ــەکان و داتاکان زانیاریی
زۆربــەی بەشــداربووان، جگــە لــە پارێــزگای هەڵەبجــە ئــەو پرســیارانەی پەیوەندییــان بــە دەربڕینــی بۆچــوون و نووســینەوە هەبــووە زۆر بەکورتــی 

وەڵامــدراوە. لــەم راپرســییەدا شــیکردنەوەی بۆچوونــەکان لەســەر ئاســتی چــوار بەشــی لێکۆڵینەوەکــە کــراوە.

تێبینی، ئەنجامەکانی ئەم راپرسییە نیشاندەری بۆچوونی بەشداربووانی ئەم راپرسییەیە. 
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تیمی لێکۆڵینەوە :

مەحموود بابان )سەرپەرشتیاری تیمی لێکۆڵینەوە(

بیالل سەعید

کۆڤان تەها عەبدوڵڵا

رێبەر ئیبراهیم ئیبراهیم

محەممەد رەفعەت حەمەتۆفیق

عەبدولهادی سەڵاحەدین

سلێمان مستەفا ئیبراهیم

محەممەد سەمیر تاهیر
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دۆزراو و نیشاندەرە سەرەکییەکانی راپرسی بازاڕی خانووبەرە لە هەرێمی کوردستان 

      ئاستی بەشداربووان 

- 96.7%ی بەشداربووان لە رەگەزی نێر و 3.3% لە رەگەزی مێ بوون.

- 43.2% تەمەنیان لە نێوان 35 بۆ 50 ساڵ، 35.4% تەمەنیان لە نێوان 25 بۆ 35 ساڵ و 11% تەمەنیان لە سەروو 50 سال بووە.

- 12% نەخوێندەوار، 43.5% بڕوانامەی بەکالۆریس و لە 30.8% بڕوانامەی سەرەتاییان هەبووە.

- 45.3% خاوەنی کۆمپانیا و نووسینگەی خانووبەرە و 24.1% کارمەندی بەشی فرۆشتن لە کۆمپانیا و نووسینگەکانی خانووبەرە بوون.

      بازاڕی خانووبەرە لە هەرێمی کوردستان 

- 31.8% بۆچوونیان وابووە كە ئاستی وەبەرهێنان لە سێکتەری خانووبەرە باش بووە و، 28.6% رایان وابوو مامناوەندە.

-  29.3% رایان وابووە ساڵی 2020 بۆ بازاڕی خانووبەرە خراپ بووە.

-  56.7% رایان وابووە، پرۆژەکانی نیشتەجێبوون نەبوونەتە هۆی کەمکردنەوەی قەیرانی نیشتەجێبوون لە هەرێمی کوردستان.

      هۆکاری گۆڕانکارییەکان لە نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان لە سێکتەری خانووبەرە

- 39.8% رایان وابوو خەڵک ئێستا زیاتر روو لە کڕینی شوقە دەکەن.

- 73.1% رایان وابووە داواکاری لە الیەن خەڵکی عەرەبەوە بۆ کڕینی خانوو و شوقە لە كوردستان زیادیکردووە.

-  55.5% رایان وابووە كە لە ئەمساڵدا خەڵک زیاتر روویان لە کڕینی شوقە کردووە.

- 79.7% رایان وابووە بڵاوبوونەوەی کۆرۆنا بووەتە هۆی کەمبوونەوەی کڕین و فرۆشتنی خانوو و شوقە.

- 63.4% رایان وابووە، هەواڵی سیاسی زیاتر لە هەواڵی ئابووری و کۆمەڵایەتی کاریگەری لەسەر بازاڕی خانووبەرە دەکات.
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-  53% رایان وابووە ناردنی بودجەی هەرێم لە الیەن بەغداوە کاریگەری لەسەر بازاڕی خانووبەرە دەبێت.

-  82.4% رایان وابووە، پەیوەندی نێوان الیەنە سیاسییەکانی هەرێمی کوردستان کاریگەری لەسەر بازاڕی خانووبەرە دەبێت.

      ئاسۆی کەرتی خانووبەرە لە هەرێمی کوردستان 

-  39.9% گەشبینن بە داهاتووی کەرتی خانووبەرە لە هەرێمی کوردستان.

-  59.9% رایان وابوو نرخی خانووبەرە لە داهاتوودا بەرزدەبێتەوە.

- 48.1% رایان وابووە بڕیارەکانی دەستەی وەبەرهێنان لە قازانجی کەرتی خانووبەرەیە. 

- 44.5% رایان وابووە رەوشی ئابووری ئەمڕۆ کاریگەری زۆر باشی لەسەر کەرتی خانووبەرە هەبووە. 
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نرخــی بــازاڕی خانووبــەرە لــە هەرێمــی کوردســتان روو لــە زیادبوونــە و رۆژ بــەڕۆژ ژمــارەی کۆمپانیــا و نووســینگەکانی خانووبەرە لە الیــەک و، ژمارەی 
پرۆژەکانــی نیشــتەجێبوون لــە الیەکــی دیکــە زیــاد دەکات. بەشــێوەیەک ئێســتا لــە هەرێمــی کوردســتان 5854 کۆمپانیــا و نووســینگەی خانووبــەرە 
هــەن و ســەرمایەی وەبەرهێنــان لــەم ســێکتەرە لــە 10 ملیــار دۆالر زیاتــرە. بەپێــی ئەنجامەکانــی ئەم راپرســییە، پرۆژەکانــی نیشــتەجێبوون نەبوونەتە 
ــان و  ــای وەبەرهێن ــتنەوەی یاس ــداربووان داوای رێکخس ــەی بەش ــتان و زۆرب ــی کوردس ــە هەرێم ــتەجێبوون ل ــی نیش ــەوەی قەیران ــۆی کەمکردن ه

زیادبوونــی چاودێریــی حکومــەت لەســەر پرۆژەکانــی وەبەرهێنــان دەکــەن. 

بەپێــی ئەنجامەکانــی ئــەم راپرســییە، کڕینــی خانــوو و شــوقە لەالیــەن خەڵکــی عەرەبــەوە زیادیکــردووە. بەشــێوەیەک 73.1%ی بەشــداربووان رایــان 
وایــە کــە کڕینــی خانــوو و شــوقە لەالیــەن خەڵکــی عەرەبــەوە زیادیکــردووە. لــە پرســیارێکی دیکــەدا لەبــارەی ئــەو توێژانــەی خانــوو و شــوقە دەکــڕن، 

دیســان 40.7% یــان پێیانوایــە ئامانجــی خەڵکــی عــەرەب لــە كڕینــی خانــوو و شــوقە ئەوەیــە بەکرێــی بــدەن.

ــدا، هەروەهــا  ــو خۆیان ــی هەرێمــی کوردســتان لەنێ ــوان الیەنەکان ــی نێ ــی سیاســی و پەیوەندی ــە كــە هەواڵ خاڵێکــی دیکــەی ســەرنجڕاکێش ئەوەی
پەیوەندییەکانــی هەولێــر و بەغــدا کاریگــەری لەســەر بــازاڕی خانووبــەرە هەبــووە. بەشــێوەیەک 82.4% ی بەشــداربووان پەیوەندیــی نێــوان الیەنــە 

ــە فاكتــەری کاریگــەر دەزانــن.  ــدا و 83.8% یــش پەیوەندییەکانــی هەولێــر و بەغــدا ب سیاســییەکانی هەرێمــی کوردســتان لەنێــو خۆیان

لــە کۆتاییــدا زۆربــەی بەشــداربووان رایانوایــە كــە ســێکتەری خانووبــەرە لــە هــەردوو بەشــی وەبەرهێنــان و کۆمپانیــا و نووســینگەکانی خانووبــەرە 
ــی  ــە گرنگەکان ــە پای ــک ل ــزگاکان، چونکــە یەکێ ــە ســەنتەری پارێ ــەت ل ــە. بەتایب ــەوە و رێکخســتنەوەیەکی سەرتاســەری هەی ــە پێداچوون پێویســتی ب
ســێکتەری وەبەرهێنــان لــە هەرێمــی کوردســتان پێکدەهێنێــت و ئێســتا کاری وەبەرهێنــەر و خــاوەن کۆمپانیا و نووســینگەی خانووبەرە بەشــێوەیەک 

تێکەڵكــراون جیاناکرێنــەوە. 

ئەنجامی راپرسی بازاڕی خانووبەرە لە هەرێمی کوردستان 
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ــەم  ــۆ ئ ــکراو ب ــی دابەش ــۆی 300 فۆرم ــدراوە و لەک ــتان ئەنجام ــی کوردس ــە هەرێم ــەرە ل ــێکتەری خانووب ــدار بەس ــانی پەیوەندی ــو كەس ــییە لەنێ ــەم راپرس ئ
ــە  ــەزەوە 96.7% ل ــەڕووی رەگ ــردووە. ل ــییەکەدا ک ــو راپرس ــیارەکانی نی ــەوەی پرس ــە وەڵامدان ــدارییان ل ــەوە و بەش ــان گەڕێندراونەت ــییە، 247 فۆرمی راپرس
رەگــەزی نێــر بــوون و تەنیــا 3.3% لــە رەگــەزی مــێ بــوون. وەکــو لــە گرافیکــی ژمــارە یەکــدا هاتــووە، بەپێــی دابەشــبوونی پارێزگاکانیــش 54.5% لــە پارێــزگای 
هەولێــر، 18.8% لــە پارێــزگای دهــۆک و 20.5% لــە پارێــزگای ســلێمانی و 6.3% لــە پارێــزگای هەڵەبجــە بــووە. لەســەر ئاســتی تەمــەن، 35.4% ی بەشــداربووان 
تەمەنیــان لەنێــوان 25 بــۆ 35 ســاڵە، 43.2% تەمەنیــان لەنێــوان 35 بــۆ 50 ســاڵە، 11.9% تەمەنیــان لەســەرووی 50 ســاڵەوە بــووە، وەک لــە گرافیکــی ژمــارە 

دوودا لــە خــوارەوە هاتــووە.  

گرافیک ژمارە 1: رێژەی بەشداربووان بەپێی پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان وەکو لە گرافیکی ژمارە دوو هاتووە.

بەشی یەکەم: تایبەتمەندی کەسانی بەشداربوو

 

18.80% 

20.50% 

6.30% 

54.50% 

 تەیلە چ پارێزگایەکی هەرێمی کوردستان کاری خانووبەرە دەک

 دهۆک

 سلێمانی

 هەڵەبجە

 هەولیر
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گرافیک ژمارە 2: تەمەنی بەشداربووانی راپرسیی بازاڕی خانووبەرە لە هەرێمی کوردستان

ــی و %43.5  ــەی ئامادەی ــی بڕوانامــەی ســەرەتایی، 1.7% بڕوان ــدەوار، 30.8% خاوەن ــەوە، 12.2%ی بەشــداربووان نەخوێن ــەڕووی ئاســتی خوێندەواریی ل
ــووە.  ــان هەب ــۆم، 4.2% بڕوانامــەی ماســتەر و 2.5% بڕوانامــەی دکتۆرای بڕوانامــەی بەکالۆریــس، 4.6% بڕوانامــەی دبل

لەبــارەی جــۆری کارەکەیانــەوە، لەراپرســییەکەدا زۆرتریــن بەشــداری لەالیــەن کەســانی خــاوەن کۆمپانیــا و نووســینگەی خانووبــەرەوە بــووە، کــە 45.3٪ 
بــووە، کەمتریــن بەشــداریش لەالیــەن وەبەرهێنەرانــەوە بــووە، ئەوانــەی كــە خاوەنــی پــرۆژەی وەبەرهێنانــن لــە ســێکتەری خانووبــەرەدا و بەشــدارییان 
كــردووە تەنیــا 2.4% بــووە. وەک لــە گرافیکــی ژمــارە )ســێ( دا هاتــووە، 24%ی بەشــداربووان کارمەنــدی نووســینگەکانی خانووبــەرەن )بەشــی کڕیــن 

و فرۆشــتن(.
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گرافیک ژمارە 3: نیشاندەری جۆری کاری بەشداربووان لەبازاڕی خانووبەرە 

لەبــارەی ئەزموونــی کارکردنیــان لــە بــازاڕی خانووبــەرەدا، 26.2% لەنێــوان 10 بــۆ 15 ســاڵ ئەزموونیــان هەبــووە، 25.3% لــە 5 بــۆ 10 ســاڵ ئەزمــوون و رێــژەی 
ــووە.  ــەرەدا هەب ــازاڕی خانووب ــە ب ــان ل ــە ســەرووی 15 ســاڵەوە ئەزموونی ــا 13.1% ل ــووە. لەکاتێکــدا تەنی ــان هەب ــۆ 5 ســاڵ کارکردنی ــی 2 ب 24.6% ئەزموون
لەمــەوە بۆمــان دەردەکەوێــت گەشــەکردنی خێــرای بــازاڕی خانووبــەرە لــە مــاوەی 10 بــۆ 15 ســاڵی رابــردوودا، واتــە لــەدوای پرۆژەکانــی وەبەرهێنــان کــە لــە 

1ی حوزەیرانــی 2006 دەســتپێدەکات و پرۆژەکانــی نیشــتەجێبوون لــە هەرێمــی کوردســتان جێبەجێدەکرێــن. بــۆ زانیــاری زیاتــر بڕوانــە گرافیکــی ژمــارە چــوار.  

 

8.60% 
2.40% 

45.30% 

3.70% 

15.90% 

24.10% 

 جۆری کاری بەشداربووان

بیع شاری)بازرگانانی کەرتی خانووبەرە   خاوەنی پرۆژەی وەبەرهێنانی خانووبەرە )

 خاوەنی کۆمپانیای خانووبەرەیە و زیاد لە یەکنووسینگەی خانووبەرە هەیە خاوەنی کۆمپانیا و نووسینگەی خانووبەرە

بەشی کڕین وفرۆشتن) کارمەندی نووسینگەکانی خانووبەرە  شارەزای بازاڕ و کەرتی خانووبەرەیە  
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گرافیک: ژمارە: 4 نیشاندەری ئەزموونی کارکردنی بەشداربووان لە سێکتەری خانووبەرە. 

یەکێکــی دیکــە لــە پرســیارەکەن لــەم بەشــەدا لەبــارەی شــارەزایی لــە یاســای وەبەرهێنانــە. بەپێــی ئەنجامەکانــی ئــەم راپرســییە، 53.8% بــە بەڵــێ و %46.3 
بــە نەخێــر وەڵامیــان داوەتــەوە. واتــە نزیکــەی نیــوەی ئــەو کەســانەی لــە ســێکتەری خانووبــەرە کار دەکــەن شــارەزای یاســای وەبەرهێنــان نیــن لــە هەرێمــی 
کوردســتان. لەبــارەی مامەڵەکردنــی خــاوەن پرۆژەکانــی نیشــتەجێبوون بــە دانانــی نووســینگەی خانووبــەوە، لــەم راپرســییەدا 68.1% پێیــان بــاش نییــە 
وەبەرهێنــەرەکان کاری عەقــارات بکــەن، لەکاتێکــدا 25% پێیانباشــە وەبەرهێنــەرەکان کاری عەقــارات بکــەن. ئەوانــەی پێیانبــاش نییــە، هــۆكاری ئەمەیــان بــۆ 

ــەوە. ــەرە گەڕاندووەت ــازاڕی خانووب ــی ب ــازاڕ و کۆنترۆڵکردن ــی ب قۆرخکردن

 

 

25.30% 

24.90% 

10.50% 

26.20% 

13.10% 

 جۆری کارەکەی لەبازاڕی خانووبەرەدا

 لە پێنج بۆ دە ساڵ

 لە دوو بۆ پێنج ساڵ

 لە دوو ساڵ کەمترە

 لە دە بۆ پانزە ساڵ

 ساڵ 15لەسەروو 
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لــەم بەشــەدا زیاتــر تیشــک خراوەتــە ســەر بــازاڕی خانووبــەرە لــە دوو ســاڵی رابــردوو و چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵدا و هــۆکار و کاریگــەری گۆڕانکارییەکانمــان لە 
ســێکتەری خانووبــەرە لــە ســەنتەری پارێــزگاکان لــە بەشــداربووان پرســیوە. لەبــارەی ئاســتی وەبەرهێنان لــە ســێکتەری نیشــتەجێبوون، 18.4% ی بەشــداربووان 
رایــان وایــە زۆر بــاش و 31.8% بــاش، بــەڵام 28.6% رایــان وابــووە کــە وەبەرهێنــان لــەم ســێکتەرەدا مامناوەنــدە، لەکاتێکــدا 14.7% رایــان وایــە وەبەرهێنــان 
ــە، ئەمــە لەکاتێکدایــە كــە یــەک لەســەر ســێی کــۆی وەبەرهێنــان لــە هەرێمــی کوردســتان لــە  ــان وایــە كــە زۆر خراپ ــا ٪6.5 رای ــە، تەنی لــەم ســێکتەرەدا خراپ

ســێکتەری خانووبــەرەدا بــووە. 

لــە پرســیارێکی دیکــەدا لەبــارەی بــازاڕی خانووبــەرە لــە دوو ســاڵی رابــردوو و ئەمســاڵدا، بــۆ ســاڵی 2019، 18.7% رایــان وابــووە کــە زۆر بــاش بــووە، بــەڵام بــۆ 
ســاڵی 2020 دابەزیــوە بــۆ 8.5%. لەکاتێکــدا 23.8% رایــان وایــە بــازاڕی خانووبــەرە بــۆ ئەمســاڵ زۆر بــاش دەبێــت.

 خشتەی ژمارە یەک نیشاندەری بۆچوونی بەشداربووانە لە ساڵی 2019، 2020 و چارەکی یەکەمی ئەمساڵ.

خشتەی ژمارە 1: نیشاندەری رەوشی خانووبەرە لە نێوان 2019 و 2020 و چارەکی یەکەمی ئەمساڵدا

پرسیارەکان
وەڵامی بەشداربووان بە رێژە 

زۆر خراپەخراپ مامناوەندباشزۆرباش

4.5%20.3%28%28.5%18.7%بەگشتی ساڵی 2019 بۆ بازاڕی خانووبەرە چۆن بوو؟

5.3%29.3%32.9%24%8.5%بەگشتی ساڵی 2020 بۆ بازاڕی خانووبەرە چۆن بوو؟

5.3%19.3%29.9%21.7%23.8%پێتوایە بەگشتی ئەمساڵ بۆ بازاڕی خانووبەرە چۆن دەبێت؟

 لەبــارەی بــازاڕی خانووبــەرە  لــە چارەکــی یەکەمــی ئەمســاڵدا، 51.9% رایــان وابــووە کــە روو لــە بەرزبوونــەوە بــووە، لەکاتێکــدا 20.2% رایــان وابــووە رووی 
لــە نزمــی كــردووە.. 28%یــش نەیانزانیــوە بەرزبووەتــەوە یاخــود نزمبووەتــەوە. یەکێکــی دیکــە لــە پرســیارەکان لەبــارەی پەیوەنــدی پرۆژەکانــی نیشــتەجێبوون و 
قەیرانــی نیشــتەجێبوون لــە هەرێمــی کوردســتان بــووە. 56.7% ی بەشــداربووان رایــان وابــووە کــە پرۆژەکانــی نیشــتەجێبوون نەبوونەتــە هــۆی چارەســەرکردنی 
ــی نیشــتەجێبوون  ــە پرۆژەکان ــووە ك ــان واب ــژەی 37.1% ی بەشــداربووان رای ــووە رێ ــج( دا دەرکەوت ــارە )پێن ــی ژم ــە گرافیک ــو ل ــی نیشــتەجێبوون، وەک قەیران

بوونەتــە هــۆی کەمکردنــەوەی قەیرانــی نیشــتەجێبوون و، 6.3% بــە نازانــم وەڵامیــان داوەتــەوە. 

بەشی دووەم: بازاڕی خانووبەرە لە هەرێمی کوردستان 



494

گرافیک ژمارە 5: نیشاندەری بۆچوونی بەشداربووان لەبارەی پرۆژەکانی وەبەرهێنان و کرێنشین لە هەرێمی کوردستان

لــە پرســیارێکی دیکــەی راپرســییەکەدا لەبــارەی ئــەوەی چ بکرێــت بــۆ ئــەوەی کرێنشــین و کەمدەرامــەت لــە پرۆژەکانــی نیشــتەجێبوون ســوودمەند بــن، زۆربــەی 
بەشــداربووان داوای زیادکردنــی چاودێریــی حکومــەت و پێدانــی بــە کەمدەرامــەت بەشــێوەی قســتی ســاڵانە و کەمکردنــەوەی پێشــەکی پرۆژەکانیــان كــردووە. 
هەروەهــا هەندێکیــان پێشــنیازیان کــردووە حکومــەت بۆخــۆی پــرۆژەکان درووســتبکات. لەبارەی سیاســەتی پاڵپشــتیکردنی حکومــەت بۆ پرۆژەکانــی وەبەرهێنان 
لەبــواری نیشــتەجێبوون، 10.9% بــە زۆر بــاش، 27.2% بــە بــاش، 28.9% بــە مامناوەنــد، 23.8% بــە خــراپ و 9.2% بــە زۆر خراپیــان زانیــوە، وەکــو لــە گرافیکــی 

ژمــارە )شــەش( دا هاتــووە.

گرافیک ژمارە 6 : نیشاندەری هەڵسەنگاندنی سیستمی حکومەت لەبارەی پاڵپشتی پرۆژەکانی وەبەرهێنان

 

0.567 

0.063 

0.371 

 پێتوایە پرۆژەکانی نیشتەجێبوون بوونەتە هۆی کەمکردنەوەی قەیرانی
 نیشتەجێبوون لە شارەکانی هەرێمی کوردستان 

 

 نەخێر نازانم  بەڵی

 

27.20% 

23.80% 

9.20% 

10.90% 

28.90% 

 سیاسەتی پاڵپشتیکردنی حکومەت بۆ پرۆژەکانی وەبەرهێنانی 
 نیشتەجێبوون چۆن هەڵدەسەنگینێت؟

 

 مامناوەند زۆرباش زۆر خراپ خراپ باش
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ــان  ــی خۆی ــان ئامانج ــی وەبەرهێن ــە پرۆژەکان ــان وای ــداربووان رای ــا، 61.2% ی بەش ــان ن ــکاوە ی ــان پێ ــی خۆی ــان ئامانج ــی وەبەرهێن ــەوەی پرۆژەکان ــارەی ئ  لەب
نەپێــکاوە. لەکاتێکــدا 13.7% بۆچوونیــان وایــە پرۆژەکانــی وەبەرهێنــان ئامانجــی خۆیــان پێــکاوە، 13.7% بــە نازانــم وەڵامــی ئــەم پرســیارەیان داوەتــەوە. لەبــارەی 
ئــەوەی حکومــەت چ گۆڕانکارییــەک لــە کەرتــی خانووبــەرەدا بــکات و بۆچــی؟ زۆربــەی بەشــداربووان داوای هەموارکردنــەوەی یاســای وەبەرهێنــان و زیادکردنــی 

چاودێرییــان لەســەر پــرۆژەکان لــەڕووی کوالیتــی و نــرخ و دانانــی بــاج لەســەر پرۆژەکانــی نیشــتەجێبوون كــردووە. 

ــی، 70%ی  ــت و بۆچ ــتەجێبوون دەبێ ــەی نیش ــە یەک ــتی ب ــتان پێویس ــی کوردس ــوودا هەرێم ــاڵانی داهات ــە س ــا ل ــەوەی ئای ــارەی ئ ــەدا لەب ــیارێکی دیک ــە پرس ل
ــی  ــارەکان و هاتن ــتووانی ش ــارەی دانیش ــی ژم ــش، زیادبوون ــە هۆکارەکانی ــەوە. ل ــان داوەت ــم وەڵامی ــە نازان ــر و 9% ب ــە نەخێ ــێ، 21% ب ــە بەڵ بەشــداربووان ب
عــەرەب و زیادبوونــی خواســت لەســەر نیشــتەجێبوون لەنێــو پرۆژەکانــدا بــە دوو هــۆکاری ســەرەکی وەك خزمەتگوزارییەکانــی وەک ئــاو، کارەبــا و پاکوخاوێنــی 

ــراون.  ــار ك ــدا هەژم ــەم ســاڵانەی دوایی ــەکان ل ــە کۆمەڵایەتیی و، دووەمیــش گۆڕانکاریی

لەبــارەی ئــەوەی لەمــاوەی ســەرەتای ئەمســاڵدا بــەراورد بەســاڵی رابــردوو، چەنــد گۆڕانــکاری بەســەر نرخــی خانووبــەرەدا هاتــووە، 80%ی بەشــداربووان رایــان 
وابــووە كــە نــرخ بەرزبووەتــەوە. 10% گوتوویانــە كــە نزمبووەتــەوە و 10%یــش رایــان وابــووە وەک خۆیەتــی. هــۆکاری بەرزبوونەوەکــەش بــۆ کڕینــی لەالیــەن 
بازرگانــان و خەڵکــی عــەرەب گەڕێندراوەتــەوە. لــە پرســیارێکی دیکــەدا لەبــارەی ئــەوەی ئایــا بــازاڕی خانووبــەرە ئێســتا روو لــە بەرزبوونەوەیــە یاخــود نزمبوونەوە، 
55% بۆچوونیــان وایــە روو لــە بەرزبوونەوەیــە، 15.8% گوتوویانــە روو لــە نزمبوونــە و 28.9% نەیانزانیــوە روو لــە بەرزبوونەوەیــە یاخــود نزمبوونــەوە. %39.8 
ــر  ــوو زیات ــە خواســت لەســەر خان ــوە ك ــش وایانزانی ــووە و، 33.1% ی ــر ب ــە ئەمســاڵدا لەســەر شــوقە زیات ــە خواســت ل ی بەشــداربووانی راپرســییەکە پێیانوای
ــەن  ــوو و شــوقە لەالی ــی خان ــا کڕین ــەوەی كــە ئای ــارەی ئ ــە. لەب ــوو و شــوقە( هەی ــان )خان ــۆ هەردووکی ــووە كــە خواســت ب ــان واب ــووە، هەروەهــا 28% رای ب
خەڵکــی عەرەبــەوە زیادیکــردووە، بەپێــی بەشــداربووانی ئــەم راپرســییە 73.1% لەگــەڵ ئــەوەدان زیادبــووە و 17.2% رایــان وایــە نەخێــر کڕیــن لەالیــەن خەڵکــی 

عەرەبــەوە زیــادی نەکــردووە و 9.7% رایــان وایــە ئاســاییە و وەکــو جارانــە، وەکــو لــە گرافیکــی  ژمــارە )حــەوت(دا هاتــووە. 

 

گرافیک: ژمارە 7 نیشاندەری زیادبوونی کڕینی 
شوقە و خانوو لەالیەن عەرەبەوە

بەشی سێیەم: هۆکاری گۆڕانکارییەکان لە نرخی کڕین و فرۆشتن و بەکرێدان

 

73.10% 

17.20% 

9.70% 

 خانوو لەالیەن و شوقەئایا کڕینی  
 عەرەبەوە زیادیکردووە ؟ 

 ئاساییە نەخێر بەڵی 
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لــە پرســیارێکی دیکــەدا لەبــارەی ئــەوەی لــە ئەمســاڵدا زۆرتریــن داواکاری لەســەر خانــوو یاخــود شــوقە بــووە، 55.5%ی بەشــداربووان رایــان وابــووە داواکاری 
لەســەر شــوقە زیاتــر بــووە، 32.2% رایــان وابــووە داواکاری لەســەر خانــوو زیاتــر بــووە و 11.4% نەیانزانیــوە ئایــا داواکاری لەســەر شــوقە یاخــود خانــوو زیاتــر 
بــووە. لــە پرســیارێکی دیکــەدا لەبــارەی ئەوانــەی خانــوو دەکــڕن کێــن؟ زۆربــەی بەشــداربووان ســێ جۆریــان دەستنیشــانکردووە، خێزانــی گــەورە، دەوڵەمەنــد و 

بازرگانــەكان لەگــەڵ خەڵکــی عــەرەب. 

ــە و  ــتی بازرگانیی ــۆ مەبەس ــە ب ــووە، 34.5% پێیانوای ــارە )7( هات ــی ژم ــە گرافیک ــو ل ــە؟ وەک ــڕن، چیی ــوقەیەك دەک ــوو و ش ــە خان ــاد ل ــەی زی ــتی ئەوان مەبەس
ــە كــە بــۆ  ــا 46% پییانوای ــر 54.1% بــۆ مەبەســتی بازرگانــی ســەیری دەكــەن و تەنی ــە نزیکــەی نیــوەی زیات ــۆ بەکرێــدان دەگەڕێننــەوە. وات 16.6%یــش ئــەوە ب

ــووە. ــە گرافیکــی ژمــارە )هەشــت( دا هات ــاوی، وەکــو ل ــە ن ــان بچن ــە بۆخۆی ئەوەی

 

گرافیک ژمارە 8: نیشاندەری مەبەستی ئەوانەی خانوو و شوقە دەکڕن

لەبــارەی ئــەوەی کام توێــژی نێــو کۆمەڵگــە زیاتــر خانــوو و شــوقە دەکــڕن؟ بەپێــی ئەنجامەکانــی ئــەم راپرســییە، 40.7% پێیانوایــە زیاتــر خەڵکــی عــەرەب بــۆ کــرێ 
دەیكــڕن، 36.3% پێیانوایــە بازرگانــەكان زیاتــر دەكــڕن و 23%یــش ئەوانــەی تــازە هاوســەرگیریان کــردووە وەك زۆرتریــن كڕیــاری خانــوو و شــوقە ســەیردەكەن، 

وەکــو لــە گرافیکــی ژمــارە )نــۆ(دا هاتــووە. 
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 بۆ ئەوەیان خۆیان بچنە ناوی (کڕین و فرۆشتن) بۆ مەبەستی بازرگانی  بۆ بەکرێدان

 ؟مەبەستێکە ئەوانەی خانوو یاخود شوقە دەکڕن بۆ چ
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گرافیک ژمارە 9: کام توێژ زیاتر شوقە و خانوو دەکڕن

لەبــارەی کاریگەریــی جیابوونــەوە و هاوســەرگیری لەســەر کەرتــی خانووبــەرە بــۆ کــرێ، بەپێــی بەشــداربووانی ئــەم راپرســییە، 46.5% رایــان وابــووە تاڕادەیــەک 
کاریگــەری هەبــووە، 39.5% رایــان وابــووە کاریگــەری نەبــووە، بــەڵام 14% رایــان وابــووە کاریگــەری لەســەر کــرێ و بەکرێدانــی شــوقە و خانــوو هەبــووە. لــە 
پرســیارێکی دیکــەدا لەبــارەی ئــەوەی داخــوازی لەســەر شــوقە بــۆ نیشــتەجێبوون زیاتــر لەالیــەن گەنجانــە یاخــود ئەوانــەی هاوســەرگیرییان کــردووە، %47.6 

پێیانوایــە ئەوانــەی هاوســەرگیرییان کــردووە و 24.55% پێیانوایــە گەنجانــن و 27.9%یــش دەڵێــن نازانیــن.

لەبــارەی ئــەوەی بڵاوبوونــەوەی کۆرۆنــا چ کاریگەرییەکــی لەســەر کەرتــی خانووبــەرە هەبــووە؟ 79.7% رایــان وایــە کۆرۆنــا بووەتــە هــۆی کەمبوونــەوەی کڕیــن 
و فرۆشــتنی خانــوو و شــوقە، لــە راســتیدا ئەمــەش لــە داتاکانــی خانووبــەرە لــە زۆربــەی شــوێنەکانی هەرێمــی کوردســتان دەردەکەوێــت وەکــو لــە گرافیکــی 

ژمــارە )دە( دا هاتــووە.
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Total
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گرافیک ژمارە 10: کاریگەرییەکانی بڵاوبوونەوەی کۆرۆنا لەسەر بازاڕی خانووبەرە

لەبــارەی کاریگــەری هەواڵــە سیاســی، ئابــووری و کۆمەڵایەتییــەکان وەکــو لــە گرافیکــی ژمــارە )یانــزە(دا هاتــووە، هەواڵــە سیاســییەکان زۆرتریــن کاریگەرییــان 
هەبووە.

 

10.60% 

79.70% 

9.70% 

 کۆرۆنا چ کاریگەرییەکی لەسەر کەرتی 
 خانووبەرە هەبووە؟

 

 بووە هۆی زیادبوونی کڕین و فرۆشتنی خانوو و شوقە
 بووە هۆی کەمبوونەوەی کڕین و فرۆشتنی خانوو وشوقە
 کاریگەرییەکی ئەوتووی نەکردە سەر کڕینی خانوو وشوقە ؟



499

گرافیک ژمارە 11: کاریگەری جۆرەکانی هەواڵ لەسەر بازاڕی خانووبەرە

 لەبــارەی ئــەوەی چ جــۆرە هەواڵێکــی ئابــووری زیاتــر کاریگــەری لەســەر گۆڕانکارییەکانــی بــازاڕی خانووبــەرە هەبــووە و دەبێــت، 53% ناردنــی بەشــە بودجــەی 
هەرێمــی کوردســتان لەالیــەن بەغــداوە و 36.6% دابەشــکردنی مووچەیــان وەكــوو هەواڵــی كاریگــەر لەســەر بــازاڕی خانووبــەرە زانیــوە. وەکــو لــە گرافیکــی 

ژمــارە )دوانــزە(دا هاتــووە.

گرفیک ژمارە 12: نیشاندەری کاریگەریی جۆری هەواڵی ئابووری لەسەر بازاڕی خانووبەرە

 

0.634 

0.034 

0.332 

 ک زیاتر ێبەڕای تۆ چ هەواڵ 
 کاریگەری لەسەر بازاڕی خانووبەرە هەبووە و دەبێت؟

 هەواڵی ئابووری هەواڵی کۆمەڵایەتی هەواڵی سیاسی

 

36.60% 

1.30% 

9.10% 

53.00% 

 انە یە ئابووریڵکام لەم هەوا
 ؟بێتزیاتر کاریگەری لەسەر بازاڕی خانووبەرە دە

 دابەشکردنی مووچە
 راگەیاندنی وەبەرهێنان لە پرۆژەی نوێدا
 گوڕانکارییەکانی نرخی نەوت
 ناردنی بەشە بودجەی هەرێم لە الیەن بەغدا
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لەبــارەی پەیوەنــدی نێــوان الیەنــە سیاســییەکانی هەرێمــی کوردســتان و بــازاڕی خانووبــەرە، 82.4% رایــان وایــە کاریگــەری هەیــە، 14.6% رایــان وایــە کاریگــەری 
نییــە و 3% بــە نازانــم وەڵامیــان داوەتــەوە. لەبــارەی پەیوەندییەکانــی هەولێــر و بەغــدا و کاریگەرییەكــەی لەســەر بــازاڕی خانووبــەرە، 83.8% بۆچوونیــان وایــە 
ــن  ــن نازانی ــا 8% دەڵێ ــە، تەنی ــەری نیی ــدا کاریگ ــر و بەغ ــی هەولێ ــە پەیوەندییەکان ــان وای ــەڵام 12.3% رای ــە، ب ــەری هەی ــەکان کاریگ ــی پەیوەندیی باشــی و خراپی

کاریگــەری هەیــە یاخــود نییەتــی.

خشتەی: ژمارە 2: پەیوەندییەکانی هەولێر و بەغدا و کاریگەری لەسەر بازاڕی خانووبەرە

پرسیارەکان
بۆچوونی بەشداربووان

نازانمنەخێربەڵی

+ پێتوایە پەیوەندی نێوان الیەنە سیاســییەکانی هەرێمی 
3%14.6%82.4%کوردســتان کاریگەری لەسەر کەرتی خانووبەرە هەبێت؟

+ پێتوایە پەیوەندییەکانی هەولێر و بەغدا کاریگەری لەســەر 
3.8%12.3%83.8%کەرتــی وەبەرهێنان لە خانووبەرە هەبووە؟

لەبــارەی هــۆکاری زیادبوونــی خواســت لەســەر پــرۆژە نوێیەکانــی نیشــتەجێبوون، 32% رایــان وابــووە بڕیارەکانــی حکومــەت بــۆ تاپۆکردنــی خانووبــەرە بووتــە 
ــە  ــە بەهــۆی گۆڕانکاریی ــان وای ــرۆژەکان و 9.5% رای ــی پ ــی خزمەتگوزاری ــە بەهــۆی دابەزینــی کرێ ــان وای ــەو خواســتە، لەکاتێکــدا 14.3% رای ــی ئ هــۆی زیادبوون
ــی  ــرۆژە نوێیەکان ــەر پ ــت لەس ــی خواس ــۆی زیادبوون ــە ه ــەرەوە بوونەت ــەی لەس ــێ خاڵ ــەو س ــە ئ ــان وای ــدا 44.2% بۆچوونی ــە، لەکاتێک کۆمەڵایەتییەکانەوەی

ــووە.  ــە گرافیکــی ژمــارە )ســیانزە(دا هات نیشــتەجێبوون، وەکــو ل
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گرافیک ژمارە 13: نیشاندەری هۆکارەکانی زیادبوونی خواست لەسەر پرۆژە نوێیەکانی نیشتەجێبوون

 

32.00% 

14.30% 

9.50% 

44.20% 

 کام لەمانەی خوارەوە بوونەتە هۆی 
 زیادبوونی خواست لەسەر پرۆژە نوێیەکانی نیشتەجێبوون؟

 بڕیارەکانی حکومەت بۆ تاپۆکردنی خانووبەرە

 دابەزینی کرێ خزمەتگوزاری پرۆژەکانی نیشتەجێبوون

 گوڕانکارییە کۆمەڵایەتییەکان

 هەموو ئەو خاڵانەی سەرەوە
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وەکــو لــە گرافیکــی ژمــارە چــواردەدا هاتــووە، خــاوەن کۆمپانیــا و نووســنیگەکانی خانووبــەرە و ئەوانــەی لــەم ســێکتەرەدا کار دەکــەن، گەشــبینن بــە داهاتــووی 
ــی خانووبەرە. کەرت

گرافیک ژمارە 14: نیشاندەری گەشبینی و رەشبینی بەداهاتووی کەرتی خانووبەرە لە هەرێمی کوردستان

وەکــو لــە گرافیكــی ژمــارە پانــزەدا هاتــووە، 59.9% ی بەشــداربووان رایــان وایــە لــە داهاتــوودا نرخــەکان بەرزدەبنــەوە، لەکاتێکــدا 24.5% بۆچوونیــان وایــە 
دادەبەزێــت، بــەڵام 15.6% بۆچوونیــان وایــە كــە نــرخ وەکــو خــۆی دەمێنێتــەوە. لەبــارەی نرخــەکان لــە ئاینــدەدا ئایــا وەکــو ئێســتا روو لــە بەرزبوونــەوە دەبێــت، 

62.3% بۆچوونیــان وایــە لــە داهاتــوودا نــرخ بــەرز دەبێتــەوە، 26.3% دەڵێــن دادەبــەزێ و 11.4% دەڵێــن وەکــو خــۆی دەمێنێتــەوە.

––

 

10.90% 

42.40% 

6.70% 

39.90% 

 گەشبینی بە داهاتووی کەرتی خانووبەرە

 تاڕادەیەک رەشبینم
 تاڕادەیەک گەشبینم
 رەشبینم
 گەشبینم

بەشی چوارەم: ئاسۆی کەرتی خانووبەرە لە هەرێمی کوردستان 
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خشتەی ژمارە 15: نیشاندەری داهاتووی کەرتی خانووبەرە لە هەرێمی کوردستان 

لەبــارەی ئــەوەی كــە بڕیــار و یاســای وەبەرهێنــان تاوەکــو چەنــد هــاوکار و پاڵپشــتی کەرتــی وەبەرهێنــان بــووە لــە هەرێمــی کوردســتان، 26.5%ی بەشــداربووان 
رایــان وایــە یاســای وەبەرهێنــان زۆر بــاش و هــاوکارە و، تەنیــا 3.4% رایــان وایــە یاســاکە زۆر خراپــە، وەکــو لــە گرافیکــی ژمــارە )شــانزە(دا هاتــووە.

گرافیک ژمارە 16: نیشاندەری کاریگەریی یاسای وەبەرهێنان لەسەر کەرتی خانووبەرە 
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 وەک خۆی دەمینێتەوە دادەبەزێت بەرزدەبێتەوە

 هەڵسەنگاندن بۆ داهاتووی بازاڕی خانووبەرە لە هەرێمی کوردستان چۆنە ؟

Total

 

27.40% 

10.30% 26.50% 
3.40% 

32.50% 

 یاسای وەبەرهێنان تاوەکو چەند کاریگەریی کردووەتە سەر 
 وەبەرهێنان لە سێکتەری خانووبەرە لە هەرێمی کوردستان ؟

 مامناوەند زۆرخراپ زۆرباش خراپ باش
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لەبــارەی ئــەوەی كــە ئایــا بڕیارەکانــی وەبەرهێنــان لــە قازانــج یاخــود زیانــی کەرتــی وەبەرهێنانــە لەســێکتەری خانووبــەرەدا،48.1% بۆچوونیــان وایــە لــە قازانجــی 
وەبەرهێنــەرە، چونکــە پــرۆژەکان لــە دەرەوەی کۆنترۆڵــی حکومــەت مامەڵەیــان پێوەدەکرێــت. زۆربەیــان پێیانوایــە یاســاکان لــە قازانجــی وەبەرهێنــەر داڕێژراون، 

وەکــو لــە گرافیکــی ژمــارە )حەڤــدە(دا هاتــووە.

گرافیک ژمارە 17: نیشاندەری کاریگەریی یاسای وەبەرهێنان لەسەر کەرتی خانووبەرە 

لەبــارەی ســێکتەری خانووبــەرە و گۆڕانکارییەکانــی لــە دوای 2005وە وەک ناردنــی بەشــە بودجــەی هەرێمــی کوردســتان لەالیــەن بەغــدا تاوەکــو مانگی شــوباتی 
2014 و کاریگەرییەکانــی یەکگرتنــەوەی هــەردوو ئیــدارە لــە هەرێمــی کوردســتان و گۆڕانکارییەکانــی دیکــە، 7.1% ی بەشــداربووانی ئــەم راپرســییە بۆچوونیــان 

وایــە کاریگــەری زۆر باشــی هەبــووە، تەنیــا 3.5% رایــان وایــە کاریگــەری خراپــی هەبــووە وەکــو لــە گرافیکــی ژمــارە )هــەژدە(دا هاتــووە.

 

22.70% 

48.10% 

29.20% 

 بڕیارەکانی دەستەی وەبەرهێنان لە قازانجی کەرتی 
 لە داهاتوودا؟ ەزیانی وەبەرهێنان بەیاخود  ەرهێنانەوەب 

 لە زیانی

 لە قازانجی

 نازانم 
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گرافیک ژمارە: 18 نیشاندەری کاریگەری گۆڕانکارییەکانی دوای 2005 لەسەر بازاڕی خانووبەرە 

 

38.50% 

57.10% 

3.50% 0.90% 

 لە هەرێمی کوردستان روویانداوە  ـەوە 2005ڕانکارییانەی لە ساڵی ۆئەو گ
 (هاتنی بودجە لە بەغدا، یەکگرتنی حکومەت)

 چ کاریگەرییەکی لەسەر کەرتی خانووبەرە هەبووە؟ 

 کاریگەری باش و کاریگەری خراپ هەبووە

 کاریگەری زۆر باشی هەبووە

 کاریگەرییەکی زۆر خراپی هەبووە

 نازانم
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لەبــارەی گۆڕانکارییــە سیاســی، ئابــووری و کۆمەڵایەتییــەکان لــەدوای ســاڵی 2005 و كاریگەرییەكانیــان لەســەر کەرتــی بــازاڕی خانووبــەرە، وەکــو لــە گرافیکــی 
ژمــارە )نــۆزدە(دا هاتــووە، رەوشــی ئابــووری و سیاســیی ئێســتا بــە رێــژەی ٪44.5 و ٪42.9 کاریگــەری زۆر باشــی لەســەر بــازاڕی خانووبــەرە هەبــووە. 

گرافیک ژمارە 19: کاریگەری رەوشی سیاسی، ئابووری و کۆمەڵایەتی ئەمڕۆ لەسەر کەرتی خانووبەرە  

31.90% 

39.90% 

32.80% 34.50% 

42.90% 44.50% 

8.90% 

3.40% 3.90% 
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Sum of  تۆ پێتوایە رەوشی کۆمەڵایەتی ئەمڕۆ تاوەکو چەند
 کاریگەری کردووەتە سەر کەرتی خانووبەرە؟

Sum of  تۆ پێتوایە رەوشی سیاسی ئەمڕۆ تاوەکو چەند
 کاریگەری کردووەتە سەر کەرتی خانووبەرە؟

Sum of  تۆ پێتوایە رەوشی ئابووری ئەمڕۆ تاوەکو چەند
 کاریگەری کردووەتە سەر کەرتی خانووبەرە؟

  کاریگەری رەوشی سیاسی، ئابووری و کۆمەڵایەتی لەسەر کەرتی خانووبەرە

 وەک خۆیەتی   نازانم زۆرباش زۆر خراپ
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