دةشتةى وةبةرٓيَِاْ – ٓةريٌَى كوردشتاْ -عيَراق

ٓةهَةكاُى وةبةرٓيَِاُى بةرجةشتة هة ٓةريٌَى كوردشتاْ
ثيَصةكى




ٓةرشىَ ثاريَسطاكاُى ٓةريٌَى كوردشتاْ جةُذةٓا ٓةهَةى وةبةرٓيَِاْ رِادةطةيِّ بةتايبةتى هة ٓةر شىَ شيَلتةرى طةشتيارى و كصتوكايَ و ثيصةشازى.
دةشتةى وةبةرٓيَِاْ داوا هة وةبةرٓيَِةرة ُيَودةوهَةتيةكاْ دةكات بؤ شةرُج رِاكيصاُياْ بؤ ٓةهَة بةرجةشتةكاُى وةبةرٓيَِاْ و ثةيوةُذى كردْ هةطةيَ ئيٌَة بؤ وةدةشتٔيَِاُى
زاُيارى زياتر و تازةكردُةوةى رِةوشى يةن بة دواى يةكى ثرؤرةكاْ و ٓةُطاوى دواتر كة دةبيَت ئةجناَ بذريَّ.
ئةَ هيصتةى خوارةوة جةُذةٓا ٓةهَةى بةرجةشتة ُيصاْ دةدات كة تا رِادةيةن هةثيَصةدا ئاًادةْ بؤ ئةجناًذاْ كةضى ئةواُى تر هة قؤُاغى كؤتايني بؤ ئاًادةبووْ بؤ
ئةجناًذاْ هةطةيَ ثاهَجصتى كردُى دةشتةى وةبةرٓيَِاُى ٓةريٌَى كوردشتاْ.

ٓةهَة بةرجةشتةكاُى شيَلتةرة شةرةكيةكاْ
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كصتوكايَ
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دار زةيتوْ -ضاُذُى دار زةيتوْ و وةبةرٓيَِاُى رِؤُى زةيتوْ ثيَصِياركراوة
هة طردةكاُى تاريّ و زةوى تةرخاُلراوة بة رِووبةرى ً 2ويوْ ًةترى
دووجا.

ضةُذةٓا زةوى تةرخاُلراوة و بةخيَرٓاتِى وةبةرٓيَِةرةكاْ دةكةيّ بؤ
ثيَصلةشلردُى ووردةكاريةكاُياْ بؤ ئةوةى ثيَصِيارى ثرؤرةكةياْ رِةواُةبلريَت هة
ِريَطةى دةشتةى وةبةرٓيَِاْ.

كيَوَطةى ًاشى –  04قةفةشى شةرئاوى ثيَويصتة هة ُاو شةرضاوةكاُى
ئاوى دؤكاْ و دةربةُذخياْ بؤ بةخيَوكردُى ًاشى .هةٓةًاْ كات
ثيَويصتى ٓةية بؤ حةوزى داخراوى بةخيَوكردُى ًاشى هةو شويَِاُةى
دوورْ هة شةرضاوةكاُى ئاو.
طؤشتى شوور -وةبةرٓيَِاُى طؤشتى شوور (طوَشت بةرخ ياْ طوَشت
طؤهم) ٓةروةٓا ثيَصتى ئارةهَةكاْ هة ئةجناَ بةخيَوكردُى  30544شةر
طؤهم و  30444شةر ًةِر بة شةرًايةكى خةًويَِراو كة دةطاتة ً 6ويؤْ
دؤالر.
تؤكردْ -وةبةرٓيَِاُى تؤ بؤ دارةكاْ و شتوَةكاْ ثيَذةضيَت جيَى بةرٓةًى
ٓاوردة بطريَت هة بازارةكاُى ُاوخؤ  ,ئةَ جؤرة وةبةرٓيَِاُة خةًويَِراوة
بة ً 5ويؤْ دؤالرى ئةًريلى و بةرٓةًةكة بة ً 0ويؤْ ثارضة/شايَ
هةشةر رِووبةرى ً 3540444ةترى دووجا
شري -بِياتِاْ و بةكارخصتِى ويَصتطة بؤ بةخيَوكردُى ضيَىَ و
كؤكردُةوةى شري و دابةشلردُى هة  044كيَوطةى شةربةخؤى ُاوخؤيى
بةرٓةًى شريى  30444ضيَى كة باس هة وةبةرٓيَِاُى ً 06ويؤْ
دؤالرى ئةًريلى دةكريَت.
كةًةرى شةوزى ٓةوهيَر – ثةراشووى شةوزى ثاشةرِؤرى شارةكاْ زةوى
بةُرخ ثيَصلةط دةكاتة بؤ ضةُذةٓا ثرؤرةى كصتوكاهَى رِاشتةوخؤ هة
ُاوضةى دةوروثصتى شارةكة ثيَصلةط دةكات.
ئاوداُى شةًاًؤن -شةبةتى خواردُى ٓةريٌَى كوردشتاْ و قازاجنى بةٓا
ثيَصلةط دةكات بؤ وةبةرٓيَِاْ هة ِريَطةى بةكارٓيَِاُى ئاوداُى ًؤديَرْ.

ضةُذةٓا زةوى تةرخاُلراوة و بةخيَرٓاتِى وةبةرٓيَِةرةكاْ دةكةيّ بؤ
ثيَصلةشلردُى ووردكاريةكاُياْ بؤ ئةوةى ثيَصِيارى ثرؤرةكةياْ رِةواُةبلريَت هة
ِريَطةى دةشتةى وةبةرٓيَِاْ.
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دةرًاُى كوتاُى ثسيصلى  -داُاْ و بةكارخصتِى كارطةيةن بؤ
بةرٓةًٔيَِاُى دةرًاُى كوتاُى (ُةخؤشى ثا و دةَ) بؤ ثاراشتِى شاًاُى
ئارةهَى در بة .FMDقةبارةى وةبةرٓيَِاُةكة ُسيلةى ً 8ويؤْ دؤالرى
ئةًريلية.
ُاضةى ثيصةشازى دٓؤن -ثيصةشازى زياتر طةشةى ثيَذةدريَت هةِريَطةى
ثيَصلةشلردُى ثاهَجصتى شةرُج كيَض.
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ُاوضةى ثيصةشازى ٓةوهيَر -كةرتى ثيصةشازى هة ئايِذة زياتر ثاهَجصت
دةكريَت بة داًةزراُذُى ُاوضةى ثيصةشازى هة دةرةوةى شارى ٓةوهيَر.
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ثيصةشازى
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بار

ُاوضةى ثيصةشازى شويٌَاُى -دوو ُاوضة ثيصةشازى هة عةربةت ٓةهيَلى
طةورة بؤ وةبةرٓيَِاُةكاْ ثيَصلةط دةكات بؤ كةرتى ثيصةشازى هة
ثاريَسطاى شويٌَاُى.
ُاوضةى ثيصةشازى طةرًياْ -ثيويصتة بؤ بةرةوثيصدصتِى كةرتى
ثيصةشازى ُاوضةيلى ثيصةشازى ُؤى بلريتةوة هة طةرًياْ

ضةُذةٓا زةوى تةرخاُلراوة و بةخيَرٓاتِى وةبةرٓيَِةرةكاْ دةكةيّ بؤ
ثيَصلةشلردُى ووردكاريةكاْ بؤ ثيَصِيارى كردُى ثرؤرةكةياْ رِةواُةبلريَت هة
ِريَطةى دةشتةى وةبةرٓيَِاْ.
ضةُذةٓا زةوى تةرخاُلراوة و بةخيَرٓاتِى وةبةرٓيَِةرةكاْ دةكةيّ بؤ
ثيَصلةشلردُى ووردكاريةكاُياْ بؤ ئةوةى ثيَصِيارى ثرؤرةكةياْ رِةواُةبلريَت هة
ِريَطةى دةشتةى وةبةرٓيَِاْ.
ضةُذةٓا زةوى تةرخاُلراوة و بةخيَرٓاتِى وةبةرٓيَِةرةكاْ دةكةيّ بؤ
ثيَصلةشلردُى ووردكاريةكاُياْ بؤ ئةوةى ثيَصِيارى ثرؤرةكةياْ رِةواُةبلريَت هة
ِريَطةى دةشتةى وةبةرٓيَِاْ.
كةًةرى شةوز ثةشِذكراوة هة اليةْ حلوًةتى ٓةريٌَى كوردشتاْ و قؤُاغى
ثالُذاُى تيَروتةشةيَ دةشتى ثيَلردووة.
ثيَصدةرة شةرةكيةكاْ هة هيَلؤهيِةوةْ و بةُيازى ثيَصلةط بلردُى ثالُيَلّ بؤ
بةرةوثيَصدصتِى ُاوضةيةن وةن ثرؤرةى ئاوداُى زةبةالح (ًيَطا)
زةويةكة تةرخاُلراوة و داوا هة وةبةرٓيَِةراْ دةكريَت بؤ ثيَصلةشلردُى ئةو
ووردكارياُةى خوارةوة بؤ ئةوةى داواياْ هيَبلريَت بؤ ثيَصلةشلردُى ثيَصِيارةكاْ
بؤ دةشتةى وةبةرٓيَِاْ.
ثالْ بؤ ُاوضةى ثيصةشازى داًةزراوة و وةبةرٓيَِةراْ دةياُةويَت ثيصةشازيةكاُياْ
هةوىَ جيَِيصني بلةْ و ثيَصِيار ثيَصلةط بلةْ هة ِريَطةى دةشتةى وةبةرٓيَِاْ.
ئةُذازةكردُى ُاوضةى ثيصةشازى ٓةوهيَر هة دوايني قؤُاغة و هة ئايِذةكى ُسيم
داوا هة وةبةرٓيَِةراْ دةكريَت بؤ ثيَصلةشلردُى ثيَصِيارةكاُى ثرؤرة ثيصةشازيةكاْ
هة ِريَطاى دةشتةى وةبةرٓيَِاْ.
ئةَ ُاوضاُة ثةرةياْ ثيَذرا و يةن هة ُاوضةكاْ هة ريَر هيَلؤهَيِةوةية هةاليةْ اليةُة
شةرةكيةكاْ بؤ ثيَصلةشلردُى شيِاريؤ بؤ ثيَصدصتِى شويَِةكة بؤ ثرؤرة
ثيصةشازيةكاُْ .اوضةكةى تر ئاًادةية
ثالْ بؤ ُاوضةى ثيصةشازى داًةزراوة و بةخريٓاتِى وةبةرٓيَِةراْ دةكةيّ بؤ
دةشتِيصاْ كردُى جيطاى ثيويصت وة ثيصلةط كردُى ثرؤثؤزةىل خؤياْ هة ريطاى
دةشتةى وةبةرٓيِاْ

دةشتةى وةبةرٓيَِاْ – ٓةريٌَى كوردشتاْ -عيَراق

ٓةهَةكاُى وةبةرٓيَِاُى بةرجةشتة هة ٓةريٌَى كوردشتاْ
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طةشتيارى

دةرياضةى دؤكاْ -يةن هةطةورةتريّ دةرياضةكاُة هة ٓةريٍَ و
طةشةيجيَذةدريَت وةن باالَتريّ ثرؤرةى طةشتيارى كة وةرزط وكاُى ئاو و
ٓوتيَوى ثيَِج ئةشتيَرة هةخؤ دةطريَت.
ضياى شةفني – زجنرية ضيايةكى جواْ خاوةْ هووتلةيةكى ثاْ كة
شويَِةكى زؤر طوجناوة بؤ كؤًةهَطةيةكى طةشتيارى و شويَِى ثصووداْ و
حةواُةوة.

اليةُة شةرةكيةكاْ كةًلردُةوةكاُياْ دةشتِيصاُلردوة و ئاًادةكراوْ بؤ ضةُذيّ
ثرؤرةى جياواز كة وةبةرٓيَِةرة ُيَودةوهَةتيةكاْ بةدوادةطةِريَّ.
اليةُة شةرةكيةكاْ هيَلؤهَيِةوةياْ ئةجناَ داوة دةربارةى ضةُذةٓا شيِاريؤ بؤ
ثةرةثيَذاُى شويَِةكة وةن ثرؤرةيةكى طةشتيارى زةبةالح (ًيَطا) هة ئايِذة داوا هة
وةبةرٓيَِةراْ دةكريَت بؤ ثيَصلةط كردُى ثيَصِيارةكاُى ثرؤرة.
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ٓاوارى شار – زياتر هة ً 0.3ويؤْ ًةترى دووجا ُيصاُةكراوة بؤ
وةبةرٓيَِاُى ثرؤرةى طةشتيارى منووُةيى.

ضةُذ ثارضة زةوى ئاًادةية ئيَصتا .وةبةرٓيَِةرى ضاوةرِواُلراو داوادةكريَّ بؤ
ثيَصلةط كردُى ثيَصِيارةكاُياْ بؤ وةبةرٓيَِاُى طةشتيارى جوَراوجؤر.
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طواشتِةوة – ِريَطاوباْ و ثرد و ريَرخاُى تر كة ئاشاُلارى دةكات بؤ
بةرةوثيَصضووُى ئابوورى.

ثالُى تيَروتةشةيَ ئيَصتا ُووشراوة و وةبةرٓيِةرةكاْ ياْ بةَهيَِذةرةكاْ باُطٔيَصت
دةكريَّ بؤ ثيَصلةط كردُى زاُياريةكاُى ثةيوةُذى ثيَلردْ.
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ثرؤرةى بةُذاو هةطةيَ ويَصتطةى ٓايذرؤثاوةر – وةدةشتٔيَِاُى ئاوى ثان و
كارةبا هة بةُذاوةكاْ شةرضاوةكى طةورةى وةبةرٓيَِاُة

ضةُذ ئاوبةُذ ئيَصتاهةقؤُاغى بِياتِاُّ بالََ ثيَويصتى بة ثرؤرةى زياتر ٓةية .ثالُى
تيَروتةشةيَ ئاًادةكراوة و ئةو وةبرٓيَِةراُة و بةَهيَِذةراُةى ضاوةرِواُى ئةو ٓةهَةْ
دةتواُّ زاُياريةكاُى ثةيوةُذيجيَلردُياْ ثيَصلةط بلةْ.

ريَرُى
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ضياى زاوا – هةُاو شارى دٓؤن زجنرية ضيايةكى زؤر جواْ ٓةية كة
زؤر طوجناوة بؤ وةبةرٓيَِاْ طةشتيارى ئاشت بةرز

اليةُة شةرةكيةكاْ هيَلؤهَيِةوةياْ ئةجناَ داوة دةربارةى ضةُذةٓا شيِاريؤ بؤ
ثةرةثيَذاُى شويَِةكة وةن ثرؤرةيةكى طةشتيارى زةبةالح (ًيَطا)  ,هة ئايِذة داوا هة
وةبةرٓيَِةراْ دةكريَت بؤ ثيَصلةط كردُى ثيَصِيارةكاُى ثرؤرة.

ٓةُطاوةكاُى تر
تلاية ديارى بلة ئةطةر ٓةر ٓةهيَلى ترى بةرجةشتةكاُى وةبةرٓيَِاْ طرُطة و تلاية ضةُذ زاُياريةكى طصتى ثيَصلةط بلة دةربارةى خؤت بؤ ئةوةى ثةيوةُذيتاْ ثيَوة بلةيّ بؤ
دةشتجيَلردُى ٓةُطاوةكاُى ئايِذةٓ.ةر هةبةر ئةًة  ,تلاية فؤرًةكة ياخود زاُيارى داواكاريةكة بةتةواوى (شلاْ بلة) و رِةواُى بلة بؤ:
info@kurdistaninvestment.org

ٓةىل وةبةرٓيَِاْ ياخود ئةو ٓةالَُةى بة دهَتة
ُاوى كؤًجاُى ياخود وةبةرٓيَِةر
رِةطةزُاًة
جؤرى وةبةرٓيَِةر ( تاكةكةس ياخود كؤًجاُيا)
دآاتى شاالَُة هة شةر ئاشتى جئاْ بة دؤالر
رًارةى كارًةُذاْ هة شةر ئاشتى جئاْ
ثرؤرةكاُى ثيَصوو هة ٓةريٌَى كوردشتاْ ياخود
عرياق
ُاو و ثؤشتى ئةو كةشةى ثةيوةُذى ثيَذةكريَت
ُاوُيصاُى ئةهلرتؤُى (ئى – ًيَىَ)
تةهةفؤْ
بؤ زاُيارى زياتر و وةدةشتٔيَِاُى دواتريّ ُوشدةى الثةرِةى زاُيارى و الثةرِةى ٓةُطاوةكاُى ثرؤشةى ًؤهَةتذاْ شةر هة ُاوُيصاُى ئةهيلرتؤُى خوارةوة بذة :
www.kurdistaninvestment.org

لةاليةن دةستةى وةبةرهينان ئامادة كراوة ©3402/40

