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شرایط سرمایه گذاری مبتنی بر اساس قانون سرمایه گذاری ( شماره )5223/0
 کل مبلغ سرمایه گذاری از سال  5223تا اواسط  5205به  55میلیارد دالر امریكایى رسیده
است %.3 ,سرمایه گذاری داخلی و  %02سرمایه گذاری خارجی (مستقیم) و  %3سرمایه
گذاری مشترک (داخلی با سرمایه گذاری خارجی).
 قانون سرمایه گذاری تمام بخش های اقتصادی به جز بخش نفت و گاز را شامل می شد .و بخش های
كة به انها اولویت داده شدعبارتند از :کشاورزی ،صنعت و گردشگری است.
 منافع عمومی براى پروژه های سرمایه گذاری واجد شرایط عبارتند از:
 ارائه قطعه زمین با موساتحة تأید شده. ارائه ساختار عمومی تا مرز پروژه . معافیت شرکت ها از پرداخت مالیات ( برای  02سال ) و عوارض گمرکی ( برای  2سال ). با سرمایه گذاران داخل وخارجی مثل هم رفتار خواهد شد .
 سرمایه گذاران خارجی میتواند در کردستان سرمایه گذارى كنند با یا بدون شریک محلی ،و می
توانند کارگر خارجی استخدام كنند.
 اجازه داده مى شود به انتقال سود به طور کامل بة خارج از كشور .
 برای کسب اطالعات بیشتر ،لطفا به این سایت مراجعه کنید . www.kurdistaninvestment.org:
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 ...به زودی نيز:

کنسولگری ها و نمایندگان خارجی
میراث فرهنگی

شرکت هاى هواپیمایی كه بلیت هواپیما را فراهم مى كنند براى پرواز مستقیم

فرودگاه بین المللی
دانشگاههای بین المللی
(گلچین)
مدارس بین المللی
(گلچین)
ویزا

ایاالت متحده آمریکا ،انگلستان ،فرانسه ،آلمان،
روسیه ،ترکیه ،ژاپن ،کره جنوبی و  03کشور دیگر
اربیل داراى یک قلعه باستانیست كه قدیمیترین مكان
در جهان است كه ساكناش پیریسته در ان زندگى كرده
اند (فهرست زمانى یونسكو براى میراث فرهنگ
جهانی ) .
أربیل ( ،)EBLسلیمانیه ()ISU
دانشگاه آمریکایی در سلیمانیه عراق ،لبنان ،دانشگاه
فرانسه ،دانشگاه ایشق ،دانشگاه سابیس
مدرسه آلمان ،مدرسه بین المللی آمریکا ،مدرسه
بریتانیا و  ،مدرسه بین المللی کمبریج  ،مدرسه
( )MLFبین المللی فرانسه ،مدرسه شویفات بین
المللی
براى كسب اطالعات درباره ى ویزا ،لطفا به
نزدیکترین دفتر حكومت اقلیم کردستان مراجعه كنید :
http://dfr.krg.org/

اوضاع امنیتی
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KRG (2012): http://www.krg.org/articles/detail.asp?rnr=141&lngnr=12&smap=03010400&anr=18657.
KRG BoI (2012): http://www.kurdistaninvestment.org/fact_sheet.html.
KRG (2012): http://www.krg.org/articles/detail.asp?rnr=142&lngnr=12&smap=03010500&anr=18694.
KRG (2012): http://www.krg.org/articles/detail.asp?rnr=150&lngnr=12&smap=03013100&anr=18688.
KRG (2012): http://www.krg.org/articles/detail.asp?rnr=140&lngnr=12&smap=03010300&anr=18656.

هیچ حادثه مهمى از سال  522.اتفاق نافتا ده ست.
هیچ خارجی ربوده نشده است
هیچ یک از سربازان نیروهای ائتالف كشدة نشده است .
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KRG (2012): http://www.krg.org/articles/detail.asp?anr=32349&lngnr=12&rnr=93&smap=04020000.
KRG RSO (2012): http://www.krso.net/pdf/gdp/National%20Accounting%20GDP.pdf, incl. PPP adjustment by factor 1.18.
KRG MoF (2012): http://www.mof-krg.org/.
Iraq Knowledge Network Survey (http://www.iauiraq.org/documents/1677/IKN_Introduction_en.pdf.
KRG MoP (2012): http://www.mop-krg.org/index.jsp?sid=1&id=272&pid=109&lng=en.

