دةستةى وةبةرهيَنان – هةريَمى كوردستان – عيَراق

سوودة طشتيةكانى وةبةرهيَنان
زانيارى طشتى
•

هةريَمى كوردستان داوا لة وةبةرهيَنةرة بيانى و ناوخؤييةكان دةكات بةشدراى بكةن لة طةشةسةندنى هةريَم بةشيَوةيةك لة وةتةى دامةزراندنى هةريَميَكى فيدرِالَى لة ذيَر هاوثةميانييَكى حزبة سياسيةكان لة حكومةتى هةريَمى كوردستان لة سالَى
5002ةوة

•

ياساى وةبةرهيَنانى كراوةيةى لة سالَى  5002ثةسندكراوة كة ضةندةها ثالَنةر ثيَشكةش بة وةبةرهيَنةرة بنانيةكان دةكات لةِريَطةى ئةو مؤلَةتانةى وةبةرهيَنان كة سوودة طشتيةكان دةبةخشيَت .و ثرِؤسةى ثيَدانى مؤلَةتى وةبةرهيَنان دووبارة داِريَذراوة
بؤ زيادكردنى خيَرايى جيَبةجيَكردنى ثرِؤذة و ضؤريَتى وةبةرهيَنانةكان و شةفافيةتى حكومةت و بةكارهيَنانيَكى ليَهاتووى سوودة طشتيةكان.

•

بةِريَوةبةرايةتى طشتى وةبةرهيَنانى هةوليَر يةكةم بةِريَوةبةرايةتى طشتى دةستةى وةبةرهيَنانى كوردستاندا ( )BOIبوو لة كة هةلَبذيَردرا بؤ ثيَشكةشكردنى ثرِؤسةى مؤلَةت ثيَدانى نويَى كة بةم دواييانة ديزاين كراوة وةكو ثرِؤذةيةكى تاقيكارى ،وة
بةم نزيكانة لةهةردوو ثاريَزطاى سليَمانى و دهؤكيشدا جيَبةجىَ دةكريَت.

سوودة طشتيةكان و مةرجةكانى وةبةرهيَنان
•

تةرخانكردنى ثارضة زةويةك بة موساتةحةى ثشتطرييكراو.

•

وةبةرهيَنةرانى خؤمالَى و بيانى وةكويةك مامةلَةيان لةطةلَ دةكريَت.

•

تةرخانكردنى ذيَرخانة طشتيةكان تا سنوورى ثرِؤذةكة(وةكو ئاو و كارةبا و ئاوةرِؤ).

•

وةبةرهيَنةرانى بيانى دةتوانن لةكوردستان وةبةرهيَنان بكةن لةطةلَ يان بةبىَ هاوبةشانى خؤمالَى و دةتوانن كريَكارى

•

ليَخؤشبوون لةباجةكانى كؤمثانيا (بؤ ماوةى  00سالَ).

•

بيانى دامبةزريَنن.

ليَخؤشبوون لةباجةكانى طومرطى (بؤ ماوةى  00سالَ بؤ ماددة سةرةتايى و ئاميَر و كةل و ثةل و ثارضةى يةدةط،

•

ِريَطة دةدريَت بةناردنةوةى طشت قازاجنةكان بؤ دةرةوةى والَت.

تادوايى).

•

كةرتة ئةولةويةت ثيَدراوةكان بريتني لة :كةرتى كشتوكالَى و ثيشةسازى و طةشت و طوزارى.

•

ياساى وةبةرهيَنان هةموو كةرتة ئابووريةكان لةخؤدةطريَت تةنها كةرتى نةوت و طاز نةبيَت.

ثرؤسةى مؤلةتدانى وةبةرهيَنان

1

ثيَشكةشكردنى داواكارى وةبةرهيَنان ( )1يةكةمني هةنطاوة لةكؤى شةش هةنطاودا ،لة هةوليَردا داواكارى ثيَشوةختة ثيَشكةش دةكريَت لة ِريَطةى ثرِكردنةوةى ليستيَتكى ئةليكرتؤنى
ستاندةر ،هةلَسةنطاندنى شياويةتى ( )2هةنطاوى دووةمة بؤ وةدةستهيَنانى سوودة طشتيةكان لة سةر بنةماى داواكردنى وةبةرهيَنان
ئةطةر بؤ وةبةرهيَنان شياو بوو ،ئةوا ثرِؤذةكة دةضيَتة هةنطاوى سيَيةمى ثرِؤسةكة كة ئةميش هةنطاوى تةرخانكردنى زةوى و ثالندانانى تيَروتةسةل ( .)3هةنطاوى ضوارةم بريتية لة
هةلَسنطاندنى مؤلَةت ( )4و دوا هةنطاو دةركردنى برِيارى كؤتايى سةبارةت بة دةركردنى مؤلَةتى وةبةرهيَنان.
لةحالَةتيَك كة ثرِؤذةكة سةركةوتوو بوو ،هةردوو هةنطاوى كؤتايى بنياتنان ( )5و بةكارخسنت ( )6ديَن و بةدواداضوون لة ثاش مؤلَةت ثيَدان دةكريَت و ضاوديَرى دةكريَت لةثيَناو
طةرةنتى هيَنانةكايةى مةرجةكان و كاريطةرى ئابوورى ثرِؤذةكةى وةبةرهيَنان ،بؤ منوونة ضؤن سةرمايةى ثرِؤذةكة هاتؤتة وةبةرهيَنان و ضةند هةىل كارى رِةخساندووة.

ضؤنيةتى ثيَشكةشكردنى داواكارى بؤ وةدةستهيَنانى مؤلَةتى وةبةرهيَنان
وةبةرهيَنةران لةشارى هةوليَر ثيَويستيان بة:
•

ثيَشكةشكردنى ثرِؤذةى وة بةرهيَنانيان بةشيَوةيةكى كورت و ثوخت بؤ بةِريَوةبةرايةتى طشتى وةبةرهيَنانى هةوليَر بؤ وةدةستهيَنانى ذمارةى تؤماركردن.

•

ثرِكردنةوةى ليستى ثيَشكةشكردنى داواكارى  PDFبةشيَوةيةكى ئةليكرتِؤنى و بةزمانى ئينطليزى ،كة ئةميش ئةو زانيارية ثيَويستانة بةشيَوةيةكى رِوون ديارى دةكات كة ثيَويستة دابني بكريَت لةطةلَ ثيَشكةشكردنى داواكاريةكة و
دؤكيؤميَنتةكانى تريش ديارى دةكات(بؤ منونة :ليَكؤلَينةوةى كةلَكى ئابوورى و سايت ثالن و خشتةى كاتى) كة ثيَويسنت بؤ هةلَسةنطاندنى شياوى ثرِؤذة داواكراوةكة بؤ ثيَدانى سوودة طشتيةكان.

•

ناردنى ليستى داواكارى مؤلَةتى وةبةرهيَنانةكة بة ثرِكراوةيى بة زمانى ئينطليزى جا ض لةِريَطةى هيَنانى رِاستةوخؤ بؤ نووسينطةى بةِريَوةبةرايةتى طشتى وةبةرهيَنانى هةوليَر لةطةلَ هةموو ئةتاضة ثيَويستةكان بة شيَوةيةكى ئةليكرتِؤنى لةناو
(USBفالش ميَمؤرى) يان لةسةر سيديةك .لةجياتى ئةمةش دةكريَت لةِريَطةى نامةيةكى ئليكرتِؤنيةوة لةطةلَ هاوثيَضةكان بنيَردريَت.

ثيَشكةشكردنى داواكارى بؤ وةدةستهيَنانى مؤلَةتى وةبةرهيَنان لة ثاريَزطاكانى دهؤك و سليَمانيش بةهةمان ِريَطة دةبيَت ،بةالَم تاوةكو ئيَستا ثيَشكةشكردنى داواكاريةكان يةك نةخراون ،بؤ ئةم مةبةستةش ،تكاية رِاستةوخؤ ثةيوةندى بكةن بة بةِريَوةبةرايةتية
طشتية ثةيوةندى دارةكان.
لة ثرِؤسةى ثالندانان بؤ وةبةرهيَنانيَك ،وا بةضاك دةزانريَت وةبةرهيَنةرةكان هةلَسن بة سةردانى كردنى هةريَمى كوردستان لةثيَناو دةست ثيَكردن بةثرِؤسةى ثيَشكةشكردن و هةروةها تؤماركردنى كؤمثانياكانيان(لة بةِريَوةبةرايةت طشتى تؤماركردنى
كؤمثانياكان سةر بةوةزارةتى بازرطانى و ثيشةسازى) .بةلَكو ئةمة هةليَكة بؤ ئاشنابوون بة بارودؤخى ناوخؤيى و خةلَكةكة و هةلةكانى وةبةرهيَنان لةكوردستاندا.

ثةيوةنديكردن دةربارةى داواكارى مؤلَةتى وةبةرهيَنان
تكاية ثةيوةندى بكة بة بةِريَوةبةرايةتى طشتى وةبةرهيَنانى تايبةمتةند بةو ثاريَزطايةى كة دةوتةيَت وةبةرهيَنانى تيادا ئةجنام بدةيت بؤ وةدةستهيَنانى زانيارى تيَرو تةسةل ،تكاية سةردانى الثةرِةى زانيارى وةبةرهيَنان يان ويَب سايتى دةستةى وةبةرهيَنان
بكة ،هةموو زانياريةكان لةم ناونيشانةدا دةست دةكةويَت.http://www.kurdistaninvestment.org :
بةرِيَوةبةرايةتى طشتى وةبةرهيَنان
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(نووسينطةى بةِريَوةبةرايةتى) هةوليَر

(نووسينطةى بةِريَوةبةرايةتى) سليَمانى

(نووسينطةى بةِريَوةبةرايةتى) دهؤك

شةقامى نةخؤشخانةى ئمريجيَنسى ،طةرِةكى بةختيارى ,هةوليَر
+964 66 / 264 21 18
erbil@kurdistaninvestment.org

طةرِةكى سةرضنار ،تةنيشت مزطةوتى مةشخةالَن ,سليَمانى
+964 53 / 318 17 23 ,يان - 318 17 24
suli@kurdistaninvestment.org
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طشت زانياريةكان بة شيَوةيةكى نهيَنى مامةلَ دةكريَن ولة اليةن تيميَكى شارةزايانى وةبةرهيَنان ضاوليَدةخشيَت لة اليةن بةرِيَوةبةرايةتى طشتية ثةيوةنديدارةكة
َةتةكةى ثرؤذةكةيان
 ...ثةيوةندى لةطةلَ وةبةرهيَنةر دةكريَت ئةطةر زانياريةكان تةواو نةبوون ,يان ثيَويستى بة رِِِِِِِوونكردنةوة هةية و لة كؤتايى رِاطةياندنى برِيار دةربارةى مؤل

شةقامى يةكةمى شوبات،دهؤك
+964 62 / 762 71 75Kيان- 762 70 13

duhok@kurdistaninvestment.org

ئامادةكراوة لةاليةن دةستةى وةبةرهيَنان
َينةوة
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بةرِيَوةبةرايةتى زانياريةكان© 2012/11

