
عراق -ذارى براى اقليم كردستان گواقعيات سرمايه   

میمستق روازپ را فراهم مى كنند براى مایهواپ كه بلیت ییمایهواپ هاى شرکت  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

     

  

     

    

 

  

 

 

 

 یعموم اطالعات

 یحقوق تیوضع است عراق از یبخش کردستان فدرال منطقه

 تختیپا و هاتیوال ، دهوكهیمانیسل ،(تختیپا) لیارب

(5202ملیون ) 2.5
 i 

 جمعیت 

متر مكعب 02,306
ii

 مساحت 

. .رهیغ و ،ىترکمن ،ىعرب ،ىکرد
 iii

 زبان 

. رهیغ و ن، ایزیدیاانیحیمس مسلمانان،
 iv

 انیاد 

...  ارامنه ترکمن، ان،یکلدان ،، اسوریهااعراب کردها،

 رهیغ
 (نژادها) یقوم یها گروه

 )د.ع( یعراق نارید
 ( ارز تبادل نرخ ) 00522 :0$

 ارز /نرخ

 زمان در تفاوت GMT ة وقتب  6+

 زمستان فصل در (، C  04-63) تابستان فصل در

(25-06  C)
 v

 
 نییپا باالترین و– نیانگیم) هوا و آب

 (ترین درجه حرارت

  

 یاسیس اوضاع

    هبرر بارزانيمسعود 

 ریوز نخست بارزانينیجیرفان إدریس 

 و کردستان دموکرات حزب از متشکل حكومت اتحاد

گریاحزاب د و کردستان یهنیم هیاتحاد
 vi

 
 (KRG) کردستان اقلیم حكومت

www.krg.org 

 پارلمان سیرئ د.أرسالن بایز

  

 یاقتصاد تیوضع

(5200) دالر اردیلیم  56.3
 vii

 یداخل ناخالص دیتول 

(5200الر )د 0,025
 vii

 سرانه یداخل ناخالص دیتول 

 %(، 52.3)ی عموم خدمات %(، 62.0خدمات )
 نقل و حمل و تجارت %(، 2..0) ی کشاورز

 ی نوساز %(، 3.0) معادن و عیصنا %(، 06.2)

%(0.6) مهیب و بانک %(، 3..)
 vii

 

 بخش اساسبر یداخل ناخالص دیتول

 نارید ونیلیتر  05,320) دالر اردیلیم  05.2

(5205( )ی عراق
 viii

 
 یعموم  بودجه

 ه،یسور ،یعرب متحده امارات ن،یچ ران،یا ه،یترک

 اروپا هیاتحاد یکشورها متحده، االتیا اردن، لبنان،
 (نیگلچ) یتجار یشرکا

 انگلستان، مصر، لبنان، ،یعرب متحده امارات ه،یترک

 ییاروپا یکشورها گرید و کایآمر متحده االتیا
 خارجى میمستق یها یگذار هیسرما

(5205)  ونیلیم  1.2
 ix

 کار یروین 

3( %5205)
 ix

 یکار یب نسبت 

38.17( %5224)
 x

 
 00 از کمتر سن در تیجمع نسبت

 سال

6( %5200-5205)
 ix

 تیجمع رشد نرخ 

  

 دیمف اطالعات

 آلمان، فرانسه، انگلستان، کا،یآمر متحده االتیا

 گرید کشور 03 و یجنوب کره ژاپن، ه،یترک ه،یروس
 یخارج انگایندمن و ها یکنسولگر

 ترین مكانیت كه قدیمسیباستان قلعه کی داراى لیارب
ى كرده گسته در ان زندیریپاست كه ساكناش  جهان در

 گفرهن راثیم ت زمانى یونسكو براىفهرس) اند

 .(  یجهان

 یفرهنگ راثیم

 یالملل نیب فرودگاه (ISU) هیمانیسل (، EBLأربیل )

 دانشگاه لبنان، عراق، هیمانیسل در ییکایآمر دانشگاه
 سابیس دانشگاه ،ایشق دانشگاه فرانسه،

یالملل نیب یدانشگاهها  
 (نیگلچ)

  کا، مدرسهیآمر یالملل نیب مدرسه آلمان، مدرسه

  مدرسه ، جیکمبر یالملل نیمدرسه  ب  ، و ایتانیبر
(MLF)  نیب شویفات  فرانسه، مدرسه یالملل نیب 

 یالملل

یالملل نیب مدارس  

 (نیگلچ)

ه ب لطفا زا،یو درباره ى اطالعاتبراى كسب 

 : مراجعه كنید کردستان اقلیم حكومت دفتر نیکترینزد
http://dfr.krg.org/ 

 زایو

 

 یتیامن اوضاع

 نافتا ده ست اتفاق .522 سال از ىمهم حادثه چیه. 

 است شدهن ربوده یخارج چیه 

 ستا كشدة نشده ائتالف یروهاین سربازان از کی چیه . 

 (0/5223 شماره ) ی گذار هیسرما قانون اساس بر یمبتن یگذار هیسرما طیشرا

  ه امریكایى رسید دالر اردیلیم  55 به 5205 اواسط تا  5223  سال از یگذار هیسرما مبلغ کل

 هیسرما % 3 و( میمستق) یخارج یگذار هیسرما % 02 و یداخل یگذار هیسرما % 3. است,

 (.یخارج یگذار هیسرما با یداخل) مشترک یگذار

  یها بخش و. دش یم شامل را گاز و نفت بخش جز به یاقتصاد یها بخش تمام یگذار هیسرما قانون 

 .است یگردشگر و صنعت ،یکشاورز: از عبارتندداده شد تیاولو كة به انها

  از عبارتند طیشرا واجد یگذار هیسرما یها پروژه راىب یعموم منافع:  
 .شده تأید موساتحة با  نیزم قطعه ارائه -    
 . پروژه مرزتا   یعموم ساختار ارائه -    
 (. سال  2 ی برا )ی گمرک عوارض و(  سال  02 ی برا ) اتیمال پرداخت از ها شرکت تیمعاف - 

 مثل هم رفتار خواهد شد یخارجداخل و گذاران هیسرما با . 

  یم و ،یمحل کیشر با یا بدون ى كنندگذار هیسرما  کردستان میتواند در یخارج گذاران هیسرما 
 .استخدام كنند یخارج کارگر توانند

  بة خارج از كشور کامل طور به سود انتقال به داده مى شود اجازه . 

  دیکن مراجعه تیسا نیا به لطفا شتر،یب اطالعات کسب یبرا :www.kurdistaninvestment.org . 
 

KRG (2012): http://www.krg.org/articles/detail.asp?anr=32349&lngnr=12&rnr=93&smap=04020000. vi KRG (2012): http://www.krg.org/articles/detail.asp?rnr=141&lngnr=12&smap=03010400&anr=18657. i یگذار هیسرما سازمان: میتنظ 
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KRG RSO (2012): http://www.krso.net/pdf/gdp/National%20Accounting%20GDP.pdf, incl. PPP adjustment by factor 1.18. vii KRG BoI (2012): http://www.kurdistaninvestment.org/fact_sheet.html. ii 

KRG MoF (2012): http://www.mof-krg.org/. viii KRG (2012): http://www.krg.org/articles/detail.asp?rnr=142&lngnr=12&smap=03010500&anr=18694. iii 

Iraq Knowledge Network Survey (http://www.iauiraq.org/documents/1677/IKN_Introduction_en.pdf. ix KRG (2012): http://www.krg.org/articles/detail.asp?rnr=150&lngnr=12&smap=03013100&anr=18688. iv 

KRG MoP (2012): http://www.mop-krg.org/index.jsp?sid=1&id=272&pid=109&lng=en. x KRG (2012): http://www.krg.org/articles/detail.asp?rnr=140&lngnr=12&smap=03010300&anr=18656. v 

  (نيگلچ) کردستان در یالملل نيب یتجار یها مارک

  (نيگلچ) یالملل نيبستاره  پنج ىهتلها

 :نيز به زودی ...
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