
 

 اتحاد رجال األعمال العراقيينلقاء مع 

 فرع أربيل  

 

جال األعًال انعشاقٍٛٛ اسرقثهد جًعٛح سجال األعًال انًصشٍٚٛ ٔفذاً يٍ يجهس إداسج اذحاد س

 . فشع آستٛم

 

إنٗ أٌ ْزِ انضٚاسج ذحضٛشٚح نٕفذ يٍ اذحااد  ٌ عثذ انحًٛذ جْٕش سئٛس االذحاد / شٕاانسٛذ أشاس

، ٔٚضاى انقااْشج الا ل شآش ساثرًثش انًقثام ضٔسٛفشع آستٛم ٔانز٘ سا -األعًال انعشاقٍٛٛ سجال

شغااة فااٙ ذحقٛاال ذثااادل يجًٕعااح يثٛااشج يااٍ اناااشياخ انعايهااح فااٙ انعذٚااذ يااٍ انق اعاااخ ٔانرااٙ ذ

فاٙ ذسساٛس يااشٔعاخ اساريًاسٚح ، يًاا ٚضاى انٕفاذ يجًٕعاح شاشياخ ذشغاة ذجاس٘ يع يصاش

 . تًصش

 

، يًااا أٌ ُْاااع انعذٚااذ يااٍ انااذٔل ذعرثااش تٕاتااح إعااادج إعًاااس انعااشا  يشدسااراٌأٌ إنااٗ يًااا أشاااس 

، ششيح ذعًم ُْااع 077حٕانٙ انًٓرًح تذالٕل انسٕ  انكشدسراَٙ ٔيٍ أًْٓا ذشيٛا ٔانرٙ نذٚٓا 

 . انعشتٙ ال ٚشقٗ نهًسرٕٖ انً هٕب إال أٌ انرٕاجذ

 

تشٔذٕيٕل ذعأٌ يع انجًعٛاح نرحقٛال  ٔفٙ َٓاٚح يهًرّ أشاس إنٗ ذ هع انجاَة انعشاقٙ إنٗ ذٕقٛع

 . دٚح تٍٛ سجال األعًال يٍ ان شفٍٛذعأٌ أيثش فٙ انع قاخ انرجاسٚح ٔاالقرصا

 

تفكاشج انرٕقٛاع عهاٗ اذفاقٛاح أيٍٛ عااو انجًعٛاح آيال ان ٕتجٙ  ٔيٍ جاَثٓا سحثد انسٛذج األسرارج/

ٔذٕقٛعٓاا الا ل انضٚااسج انًقثهاح فاٙ  ذعأٌ ياٛشج إنٗ إيكاَٛح دساسح االذفاقٛح فٙ انًشحهح انحانٛح

 . ثشسثرً

 

 :ذى انر ش  نهًٕضٕعاخ انرانٛحال ل انًُاقاح 

  

ذًااُا اذفاقٛااح انساإ  انعشتٛااح انًااارشيح انًُرجاااخ انًصااشٚح إيكاَٛااح انااذالٕل نكشدسااراٌ تااذٌٔ -1

و انًُرجاااخ األالااشٖ ٔيُٓااا جًاااسع األيااش انااز٘ سٛساااعذ فااٙ سفااع ذُافسااٛح انًُاار  انًصااش٘ أيااا

انحكٕيااح انًصااشٚح نهاااشياخ انًصااشٚح  ّ، يًااا أٌ دعااى اناااحٍ ٔانصااادساخ انااز٘ ذًُحااشيٛااحانر

( سٛسااعذ فاٙ يُافساح انًُار  انًصاش٘ )ٔاناز٘ ذخرهان َساثرّ ياٍ ق ااع ٜالاشانًصذسج نهخاسج 

نهًُرجاااخ انرشيٛااح فااٙ يشدسااراٌ ٔانرااٙ ذرًٛااض تااانقشب انج شافااٙ يًااا ٚقهاام يااٍ  ذكهفااح انُقاام فااٙ 

 . ٓح ذكهفح انُقم يٍ انجاَة انرشيٙيٕاج

 

ذسٛٛش الظ يثاشش يٍ انقااْشج إناٗ آستٛام األياش  2711ذثذأ يصش نه ٛشاٌ  يٍ أٔل أغس س  -2

 . اَرقال سجال األعًال يٍ انجاَثٍٛانز٘ سٛسٓم 

 

يشدساراٌ نًصاش أًْٛح انرثاحا  فاٙ انرعاأٌ انًاارشع فاٙ يجاال انساٛاحح ٔذثاادل انٕفإد ياٍ -3

 . ٔانعكس صحٛا

 

انجاَة انكشدسراَٙ ذسٓٛم دالٕل سجال األعًال انعاشاقٍٛٛ إناٗ يصاش ٔحصإنٓى عهاٗ  طهة -4

، ٔتانُسااثح نهًصااشٍٚٛ دل انرجاااس٘ ٔانسااٛاحٙ تااٍٛ انثهااذٍٚانرسشااٛشاخ يًااا سٛساآم عًهٛااح انرثااا

فحصٕنٓى عهٗ ذسشٛشج دالٕل انعشا  ٚرى يٍ ال ل انسفاسج انعشاقٛح تانقااْشج تًُٛاا األياش يخرهان 



 ياعح إلقهٛى يشدسراٌ حٛ  أَّ يٍ انًًكٍ انحصٕل عهٗ انرسشٛشج ياٍ انً ااس تعاذ انرُساٛل تانُسث

 . جال األعًال انعشاقٍٛٛاذحاد س

 

، فانقااإٌَ ٚسااًا سااراٌ عااٍ تاااقٙ انًحافعاااخ انعشاقٛااحذخرهاان قاإاٍَٛ االسااريًاس فااٙ إقهااٛى يشد-5

فااٙ تاااقٙ انًحافعاااخ  ، األيااش انااز٘ ال ٚراإافش% يااٍ انًاااشٔع ٔاألستااا 177ترًهاا   نألجاَااة

انعشاقٛح يًا أٌ حكٕيح اإلقهٛى ذًُا انًساريًش األساضاٙ ٔانًشافال ترسآٛ خ ٔيثااني سيضٚاح ياع 

 . ٙ فٙ حانح سغثح انًسريًش فٙ رن إيكاَٛح ذٕفٛش ششٚ  عشاق

 

شاشيح انجٛاضج نهكاات خ عقاة اَرٓااء  ذى االذفا  أثُاء االجرًاع يع انٕفاذ انعشاقاٙ عهاٗ صٚااسج -6

 اع ٔرن  ذًٓٛذا نثذاٚح ذعأٌ يارشع االجرً

  

 

 

 


