حكومهتي ههرێمي كوردستان – عێراق
وهزارهتي بازرگاني وپيشهسازى

ٚ
وچاٚلكيًكاوي بًري ٚويبًرايًتيًكاوي چاودێرى
كورتًيًك ديرباريى كار
بازرگاوي لً ويزاريتي بازرگاوي وپيطًسازى

لً ًٌر پاري ٚسگايًك بًرێويبًرايًتيًكي چاودي ٚرى بازرگاوي ًٌيً ،وًٌر يًك لًم بًرێويبًرايًتياوً لً ڕووى
كارگێرى يًوي سًر بً ويزاريتي بازرگاوي وپيطًسازى يه لً چوارچێويى پًيكًرى ري ٚكخستىي
جي بً جێكردوًوي بً ًٌماًٌوگي لًگً ٚل پارێسگاكاوي ًٌرێمي
بًرێويبًرايًتي گطتي بازرگاوي .بًاڵم لً ڕووى ٚ
كوردستان كارديكًن.
بً ضێوييًكي گطتي ئًركًكاوي ئًم بًرێويبًرايًتياوً لًم خااڵوًى خواريوي پي ٚك دێت:
 -1بًداواداچوووي ورخ لً بازار بً ضێوييًك كً ورخي ٚ
كاٚل وكًل وپًلً جۆراو جۆريكان بً حًزى كًسي
بًرز وًكرێىًوي.
 -2پابًوذكردوي فرۆضياران ،بً تايبًت سًوزي وميوي فرۆضًكان بً ًٌڵواسيىي ورخي ديارى كراو.
 -3چاودي ٚرى كردوي بازار بً مًبًستي رێگًگرته لً مامًڵًكردن بً كًل وپًلي ماوي بًسًرچوو.
 -4چاودێرى كردوي كۆگاكاوي ًٌڵگرتىي كًل وپًل بً مًبًستي رێگًگرته لً ًٌ ٚلگرتىي كًل وپًلي ماوي
بً سًرچوو.
 -5رێگًگرته لً فرۆضته وبازرگاوي كردوي بً يارييً ئاگريىًكان وسًرجًم ياريً تريقًييًكان وديماوچً
مرووييًكاوي مىذااڵن.
 -6چاودێرى كردوي كارى كۆمپاوياكان لًو كاٚل وكًل وپًٚلوًى كً ًٌواردي و ياخود ٌاوردي ديكرێه كً
ٚ
كۆوترۆلي جۆرى عێراقي به.
پي ى پێويرى
ديبي ٚت بً ٚ
 -7رێگًگرته لً ٌاتىً واويويى ئًو كًل وپًٚلوًى كً لً واوچًكاوي خوارووى عێراق دێه لً كاتێك دا كً
مًوًفيێستيان ويً ومًبًستً بً واياساييًوي بي ٚىً واو ًٌرێمًوي.

 -8چاودێرى كردوي بريكاريكاوي دابًش كردوي ئارد وخۆراك بً مًبًستي ئاگادربوون لً چۆويًتي
بًرێويچوووي ئًم پرۆسًيً.
 -9چاودێرى كردوي ئًم كارگاوًى كً تايبًته بً لً كيس واوي كًل وپًلي خوارديمًوي بً مًبًستي
ئاگاداربوون لً كێص وكًل وپًلًكاويان.
 -11دروست كردن ودابًش كردوي لێژوًكاوي چاودێرى لً سًرجًم قًزاكاوي چوارچێويى كارگێرى ًٌر
پارێسگايًك .زۆربًى كات كاريكاوي ئًم لێژواوً بً ًٌماًٌوگي لًگً ٚڵ لێژوًى ٌاوبًضي پارێسگاكان ديبيٚت
كً بً ضێوييًكي بًرفراوان چاودێرى بازار ديكًن لً ڕووى جۆرايًتي وچًوذايًتي وورخ.

تێبيىي:
لًكاتي بوووي ًٌر سًرپێچيًك ٌاواڵتيان ديتواوه لً رێگاى ئًم ژماري تًلًفۆواوًوي ٚليًوً پًيويوذيذاريكان
ئاگاداربكًوًوي بً مًبًستي بًدواداچوون وسساداوي سًرپێچي كاريكان.

 وووسيىگًى بًرێس ويزيرى بازرگاوي وپيطًسازى:

17511642776 – 17721856869

 بًرێويبًرايًتي چاودێرى بازرگاوي ًٌولێر :

17514512476

 بًرێويبًرايًتي چاودێرى بازرگاوي سليماوي:

17711451755

 بًرێويبًرايًتي چاودێرى بازرگاوي دٌۆك:

17518733614

 بًرێويبًرايًتي چاودێرى بازرگاوي ئيذاريى گًرميان:

17711595839

