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 زانيارى طشتى

 ى ياسايىبار كوردستان هةرَيمَيكى فيدراىل عرياقة.

 ثارَيزطاكان و ثايتةخت هةولَير )ثايتةخت(، سلَيمانى، دهؤك

(0202مليون ) 5.2
i

 ذمارةى دانيشتوان 

مةتر دووجا 02,306
ii

 ِرووبةر 

ركمانى، تادوايى.وكوردى، عةرةبى، ت
 iii

 زمانةكان 

.موسَلمان، مةسيحى، ئَيزيدى، تادوايى

 iv
 ئايينةكان 

 نةتةوةكان كورد، عةِرةب، ئاسورى، كلدان، تروكمان، ئةرمةن، تادوايى.

 دينارى عرياقى )د.ع(

 (تَيكِراى نرخى طؤِرينةوة) 00022 :0$
 دراو/ نرخى طؤِرينةوة

 جياوازى كات طرينيتضبؤ كاتى  6+

ثلةى سةدى( 06-20ثلةى سةدى(، لة زستاندا ) 04-63لة هاويندا )
 v

 
ى بةرزبوونةوة و يكةش وهةوا )تَيكِرا

 نزم بوونةوةى ثلةكانى طةرما(

  

 سياسى بارى

 سةرؤك مةسعود بارزانى 

 ئةجنومةنى وةزيران ىسةرؤك نَيضريظان ئيدريس بارزانى 

حكومةتَيكى هاوثةميانية كةثَيك دَيت لة ثارتى دميوكراتى كوردستان و يةكَيتى نيشتمانى 

.ى ترضةنداليةنَيككوردستان و 

vi
 

 حكومةتى هةرَيمى كوردستان

(KRG) 

www.krg.org 

 سةرؤكى ثةرلةمان د.ئةرسةالن بايز

  

 ى ئابوورىبار

(0200دؤالر )مليار  0633
 vii

 بةرهةمى خؤماَلىداهاتى كؤى  

(0200دؤالر ) 000,0
 vii

 بةرهةمى خؤماَلى تاكداهاتى كؤى 

%(، ,0.3%(، كشتوكاَل)0233%(، خزمةتطوزارية طشتيةكان)6230خزمةتطوزاريةكان )

%(، 330%(، ثيشةسازى و كانزاسازى),063بازرطانى و طواستنةوة)

.%(036بانكةكان و دَلنيايى)%(، 33.ئاوةدانكردنةوة)

 vii
 

بةرهةمى خؤماَلى داهاتى كؤى

 بةثَيى كةرت

(0200تريليؤن دينارى عرياقى() 000320مليار دؤالر ),.00

 viii
 بودجةى طشتى 

توركيا، ئَيران، ضني، ئيماراتى عةِرةبى يةكطرتوو، سوريا، لوبنان، ئوردن، وياليةتة 

 يةكَيتى ئةوِروثى.يةكطرتووةكانى ئةمةريكا، دةوَلةتانى 
 ) هةَلبذاردة( هاوبةشة بازرطانيةكان

، وياليةتة مسر، شانشينى يةكطرتووتوركيا، ئيماراتى عةِرةبى يةكطرتوو، لوبنان، 

 ى تر.ثيةكطرتووةكانى ئةمةريكا و ضةند دةوَلةتَيكى ئةورو

 وةبةرهَينانى بيانى ِراستةوخؤ

 )هةَلبذاردة(

(0200مليؤن )1.2
 ix

 هَيزى كار 

3( %0200)
 ix

 ِرَيذةى بَيكارى 

38.17( %0224)
 x

 
ِرَيذةى دانيشتوان كةتةمةنيان لة 

 ساَل كةمرتة 00

6( %0200-0200)
 ix

 
ِرَيذةى طةشةسةندنى  تَيكِرايى

 دانيشتوانى

  

 زانيارى بةسوود

، فةِرةنسا، ئةَلمانيا، ِروسيا، شانشينى يةكطرتوو وياليةتة يةكطرتووةكانى ئةمةريكا، 

 دةوَلةتى تر. 03توركيا، يابان، كؤرياى باشوور و 
 كونسوَلخانةكان و نوَينةرة بيانيةكان

هةولَير نيشتمانى قةاليةكى كؤنة و كؤنرتين شوَينطةية لةجيهاندا كة بةبةردةوامى 

 دانيشتوانى تيادا ذياوة )ليستى كاتى يونسكؤ بؤ كةَلتوورى جيهانى(. 
 كةلتوور

 فِرؤكةخانة نَيودةوَلةتيةكان (ISUسلَيمانى/سولةميانية )(، EBLئةربيل )

زانكؤى ئةمةريكى عرياقى لة سلَيمانى، زانكؤى لوبنانى فةِرةنسى،  زانكؤى ئيشق، زانكؤى 

 سابيس.

 زانكؤ نَيودةوَلةتيةكان

 ) هةَلبذاردة(

نَيودةوَلةتى، قوتاخبانةى ئةَلمانى، قوتاخبانةى ئةمةريكى، قوتاخبانةى بةريتانى 

(ى فةِرةنسى نَيودةوَلةتى، MLFقوتاخبانةى كامربيدجى نَيودةوَلةتى، قوتاخبانةى )

 قوتاخبانةى شوةيفاتى نَيودةوَلةتى.

 قوتاخبانة نَيودةوَلةتيةكان

 ) هةَلبذاردة(

بؤ زانيارى سةبارةت بةظيزا، تكاية ثةيوةندى بةنزيكرتين نووسينطةى حكومةتى هةرَيمى 

 /http://dfr.krg.orgبكة.كوردستان 
 ظيزا

 

 بارى ئاسايش

  ةوة.022هيض ِرووداوَيكى بةرضاو ِرووى نةداوة لة ساَلى. 

 .هيض بيانيةك نةِرفَيندراوة 

  وةنةكوذراهيض سةربازَيكى هَيزى هاوثةميانى. 

 (0/0223وةبةرهَينانى )ذمارة بارودؤخى وةبةرهَينان لةسةر بنةماى ياساى 

 ى وةبةرهَينانى خؤماَلى و 3.مليار دؤالرى ئةمةريكى كة 00بِرى وةبةرهَينانى طشتى طةيشتووةتة  0200ةوة تاوةكو ناوةِراستى 0223لة%

 وةبةرهَينانى هاوبةش)لة نَيوان خؤماَلى و بيانى( بووة.%ى 3%ى وةبةرهَينانى بيانى ِراستةوخؤ و ,0

 َينان هةموو كةرتة ئابووريةكان لةخؤدةطرَيت تةنها كةرتى نةوت و طاز نةبَيت. كةرتة ئةولةويةت ثَيدراوةكان بريتني لة: ياساى وةبةره

 .كشتوكاَل و ثيشةسازى و طةشتيارى

  لة: نى وةبةرهَينان بريتنيئةذماركراوةكاثِرؤذة  بؤسوودة طشتيةكان 

 ثشتطرييكراو.تةرخانكردنى ثارضة زةويةك بة موساتةحةى  -

 تةرخانكردنى ذَيرخانية طشتيةكان تا سنوورى ثِرؤذةكة. -

 ساَل(.,ساَل( و باجةكانى طومرطى )بؤ ماوةى 02لَيخؤشبوون لة باجةكانى كؤمثانيا )بؤ ماوةى  -

 و خؤماَلى وةكو يةك مامةَلةيان لةطةَل دةكرَيت. يانىوةبةرهَينةرى ب 

 وةبةرهَينان بكات لةطةَل يان بةبَى هاوبةشانى خؤماَلى وة دةتوانَيت كرَيكارى بيانى دةتوانَيت لة كوردستان  يانىوةبةرهَينةرى ب

 دامبةزرَينَيت. 

 .ِرَيطة دةدرَيت بةناردنةوةى طشت قازاجنةكان بؤ دةرةوةىواَلت 

  :بؤ زانيارى زياتر تكاية سةردانى ئةم ماَلثةِرة بكةwww.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 
 لةاليةن دةستةى وةبةرهَينانةوة 

 بةشى لَيكؤَلينةوة و-ئامادةكراوة

 بةِرَيوةبةرايةتى زانيارى-زانيارى

©02/0200 
 

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 
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كوَيت

نَيودةوَلةتى كة لةكوردستاندا هةن )هةَلبذَيرراو(بِراندى   

)هةَلبذَيرراو(كتى فِرؤكة دابني دةكةن بؤ فِرينى ِراستةوخؤ كؤمثانياكانى فِرؤكةوانى كة تَي  

)هةَلبذَيرراو(هؤتَيلى ثَينج ئةستَيرةى نَيودةوَلةتى   

هةروةها بةم 
 :زووانة

http://www.krg.org/
http://www.krg.org/
http://dfr.krg.org/
http://www.krg.org/articles/detail.asp?anr=32349&lngnr=12&rnr=93&smap=04020000
http://www.garanti.com.tr/en
http://www.byblosbank.com.lb/Global
http://www.exxonmobil.com/Corporate/
http://www.chevron.com/
http://www.bbacbank.com/
http://www.carrefour.com/
http://www.bankmed.com.lb/Pages/default.aspx
http://www.lafarge.com/
http://www.total.com/en/home-page-940596.html
http://www.omv.com/portal/01/com/omv/OMV_Group
http://www.gazprom-neft.com/
http://www.egyptair.com/english/Pages/BookaFlight.aspx
http://www.austrian.com/
http://www.lufthansa.com/online/portal/lh/nl/homepage
http://www.turkishairlines.com/
http://www.rj.com/
http://www.atlasjet.com/AtlasjetWeb/atlasjet.kk?lang=EN
http://www.mea.com.lb/English/Pages/default.aspx
http://www.gulfair.com/English/Pages/default.aspx
http://www.flygermania.de/en/
http://www.emirates.com/iq/english/index.aspx
http://www.etihadairways.com/sites/etihad/IQ/en/home/pages/home.aspx
http://flydubai.com/
http://www.flypgs.com/
http://www.airberlin.com/prepage.php
http://www.qatarairways.com/global/en/homepage.page
http://www.starwoodhotels.com/sheraton/directory/hotels/middle-east/detail.html?sortType=
http://www.iraq-businessnews.com/2012/07/25/hilton-announces-new-300-room-hotel-in-erbil/
http://news.marriott.com/2011/07/marriott-international-announces-its-first-two-hotels-in-iraq.html
http://www.divan.com.tr/ENG/Hotel-Destinations/Divan-Erbil/
http://www.rotana.com/rotanahotelandresorts/iraq/erbil/erbilrotana

