
 

 

 

 

 

 

 

 

ڕووى   لً  تياوً رايً بً رێوي م بً ك لً ر يً ، وًٌ يً كي چاودٚيرى بازرگاوي ًٌ تيً رايً بً رێوي ك بً ر پارٚيسگايً ًٌ  لً

رى رٚيكخستىي  يكً  ى پً چوارچێوي  لً سازى يه وپيطً تي بازرگاوي زاري وي  ر بً سً  وي كارگێرى يً

رێمي  ٚل پارێسگاكاوي ًٌ گً وگي لً ماًٌ ًٌ  بً  وي كردوًجێ  وى جٚي بًوڕ  اڵم لً تي گطتي بازرگاوي. بً رايً بً رێويً ب

 ن. كً كوردستان كاردي

 

 پٚيك دێت:  وي ى خواري م خااڵوً لً  تياوً رايً بً رێوي م بً كاوي ئً ركً كي گطتي ئً يً ضێوي  بً

 

سي  زى كً حً  كان بً جۆراو جۆري  لً وپًل  ورخي كاٚٚل وكً  ك كً يً ضێوي  بازار بً  داواداچوووي ورخ لً بً -1

 . وي كرێىً رز وً بً

 ڵواسيىي ورخي ديارى كراو. ًٌ  كان بً فرۆضً  وميوي  وزي ت سً تايبً  وذكردوي فرۆضياران، بً پابً -2

 رچوو. سً بً  لي ماوي ل وپً كً  كردن بً ڵً مامً  گرته لً ستي رێگً بً مً  چاودٚيرى كردوي بازار بً -3

  لي ماوي ل وپً ٚلگرتىي كً ًٌ  گرته لً ستي رێگً بً مً  ل بً ل وپً ڵگرتىي كً كردوي كۆگاكاوي ًٌچاودێرى  -4

 رچوو. سً  بً

  ماوچً كان ودي ييً قً تري  م ياريً رجً كان وسً ئاگريىً  يارييً  فرۆضته وبازرگاوي كردوي بً  گرته لً رێگً -5

 كاوي مىذااڵن. مرووييً

  رێه كًك دي  و ياخود ٌاوردي  واردي ًٌ  ى كً ٚلوً ل وپً و كاٚل وكً وياكان لًچاودێرى كردوي كارى كۆمپا -6

 .رى كۆوترۆٚلي جۆرى عێراقي به ويپٚي ى پێ  بٚيت بً دي

  كاتێك دا كً  كاوي خوارووى عێراق دێه لً واوچً  لً  ى كً ٚلوً ل وپً و كً ى ئً وي واوي  ٌاتىً  گرته لً رێگً -7

 . وي رێمً واو ًٌ  بٚيىً  وي واياساييً  بً  ستً بًً وم  فيێستيان ويً وً مً

 عێراق –رێمي كوردستان تي ههحكومه

 سازىتي بازرگاني وپيشهزارهوه

كاوي چاودێرى  تيًرايًبً رٚيويكاوي بً ى كار وچاٚٚلكيًرباريك دي يًكورتً

 سازىتي بازرگاوي وپيطًزاريوي لًبازرگاوي 



تي  چۆويً  ستي ئاگادربوون لً بً مً  ش كردوي ئارد وخۆراك بً كاوي دابً چاودێرى كردوي بريكاري -8

 . يً م پرۆسً چوووي ئً رێوي بً

ستي  بً مً  بًوي  مً لي خواردي ل وپً كيس واوي كً  لً  ته بً تايبً  ى كً م كارگاوً چاودێرى كردوي ئً -9

 كاويان. لً ل وپً كێص وكً  ئاگاداربوون لً

ر  ى كارگێرى ًٌ زاكاوي چوارچێوي م قً رجً سً  كاوي چاودێرى لً ش كردوي لێژوً دروست كردن ودابً -11

بٚيت  ضي پارێسگاكان دي ى ٌاوبً ٚڵ لێژوً گً وگي لً ماًٌ ًٌ  بً  م لێژواوً كاوي ئً ى كات كاري زۆربً ك. پارێسگايً

 تي وورخ. وذايً تي وچً ڕووى جۆرايً  لً ن كً رفراوان چاودێرى بازار دي كي بً يً ضێوي  بً  كً

 

 تێبيىي:

كان  وذيذاري يوي پً  وً ٚليً  وي فۆواوً لً تً  م ژماري رێگاى ئً  تواوه لً ك ٌاواڵتيان دي رپێچيً ر سً كاتي بوووي ًٌ لً

 كان. رپێچي كاري اچوون وسساداوي سًوادد ستي بً بً مً  بً  وي وً اربكًادئاگ

 

 ً17511642776 – 17721856869  سازى:  زيرى بازرگاوي وپيطً رێس وي ى بً وووسيىگ 

 ً17514512476   : ولێر تي چاودێرى بازرگاوي ًٌ رايً بً رێوي ب 

 ً17711451755   تي چاودێرى بازرگاوي سليماوي: رايً بً رێوي ب 

 ً17518733614    تي چاودێرى بازرگاوي دٌۆك: رايً بً رێوي ب 

 ً17711595839  رميان: ى گً تي چاودێرى بازرگاوي ئيذاري رايً بً رێوي ب    

 

 

 


