


To be the best and to provide the best for you, we have not 
stopped innovation and endeavor. We are happy to present you 
the achievements of Vana Group and Emad Mekdad Holding.

لكي نكون األفضل ولتقديم األفضل لكم، لم نتوقف عن االبتكار وبذل الجهد. 
القابضة. إنجازات شركة  و مجموعة عماد مقداد  أن نقدم لكم  ويسعدنا 
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Innovation and creativity are the heritage of 80 years of endeavors by the Mekdad family and a team 
of loyal and compassionate employees who are moving forward purposefully more than anytime. 
Achieving the best is our belief: a belief for which we have invested with commitment. This path shall 
also entail the development of our employers. The best interior space solutions and provision of 
the distinctive collection of the best office furniture is only a small part of our commitment to move 
forward in the path of success.

االبتكار واإلبداع هو تراث 80 عامًا من جهود عائلة مقداد وفريق من الموظفين المخلصين والودودين الذين 
يسيرون نحو األمام بشكل هادف أكثر من أي وقت مضى. تحقيق األفضل هو إيماننا الذي استثمرنا من أجله بجدية 
الداخلية وتوفير  للمساحات  إيجاد أفضل حلول  إن  لدينا.  العمل  المسار تطوير أصحاب  والتزام. كما يقتضي هذا 

مجموعة مميزة من أفضل األثاث المكتبي ليس سوى جزء بسيط من التزامنا بالمضي قدمًا في طريق النجاح. 
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Emad Mekdad Alnajar
Chairman

Dear Customers, you are our greatest assets. And the new logo festival is your festival and is of all 
those supported us during this long journey. Thus, the group has diversified its sources to include 
the east and west of the globe in order to achieve its sole goal of providing the best to you, because 
you always deserve the best .

زبائننــا الكــرام انتــم ثروتنــا الحقيقيــة، وإن مهرجــان الشــعار الجديــد هــو مهرجانكــم و مهرجــان كل مــن آزرنــا 
وواكبنــا خــال هــذه المســيرة الطويلــة، وإن المجموعــة قــد نوعــت مصادرهــا لتشــمل شــرق وغــرب العالــم بغيــة 

لتحقيــق هدفهــا الوحيــد وهــو تقديــم األفضــل لكــم، ألنكــم دائمــًا تســتحقون األفضــل،
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Story of our Brand 

I am Emad Mekdad Jalal Al-Najjar, and was born in Qalat  
district of Erbil, Iraq. My grandfather, Haj Jalal Al-Najjar, 
started carpentry in 1934 to make his personal dreams come 
true in a 15 square meters workshop in the suburbs of Er-
bil Citadel. This is how "Najjar Maher" was born as the first 
name of Vana group 80 years ago. After years of activity, 
my grandfather focused on manufacturing furniture, he suc-
cessed and changed Najjar Maher to "Sindbad Furniture". 

Years later, his eldest son, my father Haj Mekdad Jalal Al-
Najjar took his place. He started business with Baghdad 
and Mosul, and later with Turkey, Japan and China. As  
operation became bigger and bigger Sindbad Furniture was 
renamed to "Vana" in 1986. Unfortunately, in 1995 my fa-
ther died out of sickness. Although I had worked with my  
father shoulder to shoulder during my school years, upon 
his death I took his place officially at the age of twenty.. Here 
my path has began. The path which started with renovating 
different buildings is still running with power. 

Then I developed furniture business with focusing on import. 
I contacted more countries, collected more new things and 
never stopped moving. I have always been looking for ways 
to uphold family principles, hardworking traditions of my 
grandfather, father and myself. This path was the beginning 
of different ways of our brand. In 2000, the preconditions of 
this path were fulfilled. This decision was not a personal one, 
but could be a distinctive point for this organization in Iraq. 
I wanted to establish a different organization in Iraq and  
reputable, prestigious organization for the best brands of 
the furniture in the international markets. 

My goals were clear. After studying and learning from 60 years of 
family background, considering the latest rules of branding and 
trade in the highest level of international trade, I wanted to build 
the biggest mechanized warehouse with highest standards. 
My second goal was to launch connected shops in all over 
the Iraq in the best and highest quality, the most appropriate 
price and distinctive services. I do believe that these goals are 
the basis for development of my country. Besides, my dream 
and what I have been thinking about each second is to build 
the biggest furniture center not only in Iraq but also in the 
entire region. I do believe this goal shall come true in up-
coming years. I do thank Allah for being born to a family 
of businessmen so that I can learn basics of trade firsthand. 
These basics shall force Vana group and Emad Mekdad Hold-
ing to move forward.

أنا عماد مقداد جال النجار. ولدتُ في محلة قلعة في أربيل، العراق. وبدأ 
جدي، الحاج جال النجار، حرفة النجارة عام 1934 ليحقق أحامه الشخصية 
)نجار  برز  أربيل. هكذا  في ورشة مساحتها 15 متر مربع في أطراف قلعة 
العمل،  من  سنوات  بعد  عامًا.   80 قبل  لمجموعة   اسم  كأول  ماهر( 
ركز جدي على صناعة األثاث ونجح فيها وغير اسم نجار ماهر إلى )سندباد 

لألثاث(.

بعد عدة سنوات، حل ابنه األكبر، والدي الحاج مقداد جال النجار، محل أباه. 
فبدأ العمل مع بغداد والموصل ثم مع تركيا واليابان والصين. وبعد إزدياد 
نشاطها وتوسع عملها، تم تغير اسم سندباد لألثاث إلى  عام 1986. 
والدي  مع  عملت  أنني  ورغم  المرض.  بسبب  والدي  توفي   1995 عام  في 
جنبًا إلى جنب خال سنوات دراستي، إال إنني أخذت مكانه رسميًا بعد وفاته 
وكنت مازلت في سن العشرين. وهنا بدأ مشواري. الطريق التي بدأت بتجديد 

المباني المختلفة ال تزال تسير بقوة نحو األمام.

ثم قمت بتطوير أعمال األثاث مع التركيز على االستيراد. أجريت إتصاالت مع 
مزيد من البلدان، وجمعت أشياء جديدة أكثر ولم أتوقف عن البحث والتطور 
العمل من  وتقاليد  األسرة  مبادئ  لدعم  أبحث عن طرق  ولطالما كنت  أبدًا. 
لتوجه  بداية  المسار  هذا  وكان  وتفاني.  بجد  نفسي  وكذلك  وأبي  جدي 
مختلف لعامتنا التجارية. وفي عام 2000، تم استيفاء الشروط الازمة لهذا 
التوجه. ولم يكن هذا القرار قرارًا شخصيًا، بل يمكن عده نقطة مميزة لهذه 
العراق  تأسيس شركة مختلفة ومرموقة في  العراق. وأردت  الشركة في 

ألفضل ماركات األثاث في األسواق العالمية.

وخلفية  خبرة  من  عامًا   60 وتعلم  دراسة  فبعد  واضحة.  أهدافي  كانت 
العائلة، ومراعاة أحدث قواعد العامات التجارية والتجارة في أعلى مستويات 
التجارة العالمية، أردت بناء أكبر مخزن متطور بأعلى المعايير. وكان هدفي 
الثاني هو إطاق معارض متصلة في جميع أنحاء العراق مع تقديم أفضل 
وأعلى جودة بالسعر األنسب والخدمة األميز. أعتقد فعًا أن هذه األهداف 
هي أساس لتنمية بلدي. إضافة إلى ذلك، فإن حلمي وما أفكر فيه في كل 
لحظة هو بناء أكبر مركز لألثاث ليس في العراق فحسب بل في المنطقة 
القادمة.  السنوات  في  الهدف  هذا  بتحقيق  يقين  على  وأنا  أيضًا.  بأسرها 
تعلم  من  أتمكن  حتى  أعمال  رجال  عائلة  من  جعلني  أن  على  اهلل  وأشكر 
التجارة عن كثب. وهذه األساسيات من شأنها دفع عجلة شركة  أساسيات 

 ومجموعة عماد مقداد القابضة نحو األمام دائمًا. 

قصة عامتنا التجارية

Company Profile
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Emad Mekdad is one of the most advanced and active business groups of 
various fields in Iraq. It is one of the pioneer organizations in Iraq and Kurdis-
tan with utilization of great experiences and human resources with up to date 
knowledge along with management system consultation.

Vana has been introduced 80 years ago in Iraq and marked itself as a supreme 
brand in furniture industry and yet the third generation is leading the industry 
under the same brand more powerful than ever. Cooperating with well-known 
global manufacturers, furniture and interior designers, plus many years of 
experiences in storage and distribution system in Iraq and all around the 
world assisted us to establish a reputable name of our own in the global  
standardized industry.

Central Showroom
Opening 2015
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في  قوي  كشعار  نفسها  قدمت  وقد  العراق،  في  عامًا   80 نحو  قبل  تأسست  
صناعة األثاث. ومازال الجيل الثالث يقود الصناعة تحت نفس العامة التجارية وبمستوى 
أعلى وقوة أكبر. وقد ساعدنا التعاون مع مصنعيين عالميين بارزين ومصممي األثاث 
التخزين  أنظمة  في  الخبرة  من  عديدة  سنوات  إلى  إضافة  الداخلية  والديكورات 
والتوزيع في العراق و العالم في إنشاء اسم خاص بنا له إعتبار كبير في عالم األثاث. 

تعد عماد مقداد واحدة من المجموعات التجارية الفعالة في مجاالت عده في العراق 
الواسعه  خبرتها  بفضل  العراق وكوردستان  الرائدة في  المؤسسات  اصبحت من  .فقد 

ومواردها البشريه  ونظامها االداري .

14

Mosul Showroom
Opening 2019

15



في  قوي  كشعار  نفسها  قدمت  وقد  العراق،  في  عامًا   80 نحو  قبل  تأسست  
صناعة األثاث. ومازال الجيل الثالث يقود الصناعة تحت نفس العامة التجارية وبمستوى 
أعلى وقوة أكبر. وقد ساعدنا التعاون مع مصنعيين عالميين بارزين ومصممي األثاث 
التخزين  أنظمة  في  الخبرة  من  عديدة  سنوات  إلى  إضافة  الداخلية  والديكورات 
والتوزيع في العراق و العالم في إنشاء اسم خاص بنا له إعتبار كبير في عالم األثاث. 

تعد عماد مقداد واحدة من المجموعات التجارية الفعالة في مجاالت عده في العراق 
الواسعه  خبرتها  بفضل  العراق وكوردستان  الرائدة في  المؤسسات  اصبحت من  .فقد 

ومواردها البشريه  ونظامها االداري .

14

Mosul Showroom
Opening 2019

15



Time Line

2013

2014

2019

2020

2009

2011

2012

2015

2016

2018

. افتتاح فرع جديد لشركة 

Opening a new branch of Vana Company.

افتتاح مخازن شركة  بسعة استيعابية 122 حاوية بقياس 40 قدم. 
تأسيس شركة  للنقل الدولي.

Opening warehouses of Vana Company with a capacity of 122 
40-feet containers. 
Establishing Vana Company for International Transport.

افتتاح مجمع  مول التجاري )5 طوابق( بمساحة بناء 12500 متر مربع.

Opening of the 5-storey Vana Shopping Mall with a building area 
of 12500 square meters.

 . تصميم العامة التجارية المسجلة الخاصة باسم شركة 
افتتاح جامع الحاج مقداد النجار.

Designing the own registered trademark of Vana Company.
Opening Hajj Mekdad Al-Najjar Mosque.

تأسيس مجموعة عماد مقداد القابضة.

Establishing Emad Mekdad Holding Group.

افتتاح المقر الرئيسي للشركة. استحداث نظام داخلي لاعتماد عليه في 
كافة أعمال الشركة.

Opening the Company's headquarters. Introduction of an internal 
system to adopt for all Company's business.

افتتاح فرع جديد لفانه.

افتتاح فرع جديد لفانه خارج االقليم. 
إنشاء مؤسسة الحاج مقداد النجار الخيرية.

Opening a new branch of Vana outside the Region. 
Establishing Hajj Mekdad Al-Najjar Charity Foundation.

إعادة هيكلة النظام الداخلي واعتماد خطة تشغيلية متطورة حسب 
المعايير الدولية لمجموعة عماد مقداد القابضة .

Restructuring the internal system and adopting a state-of-art  
operating plan in accordance with the international standards for 
Emad Mekdad Holding Group. 

البدء بتنفيذ أكبر مشروع في المنطقة )لألثاث والمعدات المكتبية( لشركة 
 )5 طوابق(  بمساحة بناء 37000 متر مربع.

Commencing the construction of the largest project in the Region 
(for office furniture and equipment) of Vana Company (5 stories) 
with a construction area of 37,000 square meters.

Opening a new branch of Vana.
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الحــاج جــال اســماعيل النجــار )1912-1982( تعلــم الســيد جــال النجــار مهنــة 
األثــاث المنزلــي والمكتبــي فــي مصنــع حكومــي ببغــداد أيــام العهــد 

ــي. الملك

Mr. Jalal Al-Najjar learned the profession of home and office  
furniture in a state factory in Baghdad during the monarchy era.

افتتاح أول محل تصنيع يدوي لبيع األثاث في أربيل.

Opening of the first handmade shop for selling furniture in Erbil.

منطقــة  فــي  األثــاث  وبيــع  لتصنيــع  محــل  وافتتــح  بغــداد  إلــى  انتقــل 
الصالحيــة.

He moved to Baghdad and opened a shop for manufacturing 
and selling furniture in Al-Salhiya district.

ــل  ــي منطقــة قلعــة أربي ــاث ف ــة األث ــل لصناع ــح  مح ــل وافتت ــى أربي ــاد إل ع
تحــت اســم )نجــارة ماهــر(.

He returned to Erbil and opened a furniture workshop in Erbil 
Citadel area under the name “Maher Carpentry”.

تم تغيير اسم المحل إلى موبيليات سندباد.

The name of the shop was changed to “Sindbad Furniture”.

تم تأسيس عدة محات جديدة في أربيل تحت اسم )موبيليات سندباد( في 
منطقة شارع باتا ومنطقة  حمامة السام.

Several new shops were established in Erbil under the name 
“Sindbad Furniture” in Bata Street and Kotry Salam area.

ــار )1995-1949(  ــال النج ــداد ج ــيد مق ــى الس ــل إل ــال إدارة العم ــم انتق ت
وتــم تغييــر أســلوب العمــل مــن خــال توســيع المحــات إلــى نظــام شــركة 
ــتيراد  ــى اس ــاد عل ــك باالعتم ــاري وذل ــل التج ــدة للعم ــوط جدي ــال خط وإدخ
المــواد األوليــة الخاصــة بأعمــال النجــارة )أثــاث( مــن مناشــئ عالميــة وإدخــال 
تقنيــات جديــدة فــي العمــل الحرفــي وتحويلــه إلــى نظــام ميكانيكــي مــن 

ــي. ــاث المكتبــي والمنزل ــن صناعــة األث باســتخدام معــدات ومكائ

.) تم استحداث اسم المحات إلى )دار أثاث 

The showrooms were renamed to “Vana for Home Furniture”.

وفاة الحاج مقداد جال النجار وانتقال إدارة المؤسسة إلى الحاج عماد 
مقداد النجار )االبن األكبر(.

The death of Hajj Mekdad Jalal Al-Najjar and the assignment of 
the organization management to Hajj Emad Mekdad Al-Najjar 
(the eldest son).

إنشاء مجمع تجاري في شارع باتا.

Construction of a commercial complex in Bata Street.

The work administration was transferred to Mr. Mekdad Jalal Al-
Najjar (1949-1995), and henceforth the work style has changed 
by the expansion of the shops to Company system and develop-
ment of new business lines. This was achieved by importing raw  
materials exclusively used for furniture from world sources and  
introducting new techniques in craftsmanship and turning them 
into a mechanical system through the introduction of equipment 
and machinery for the manufacture of office and home furniture.

الجدول الزمني
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Time Line

2013

2014

2019

2020

2009

2011

2012

2015

2016

2018
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The work administration was transferred to Mr. Mekdad Jalal Al-
Najjar (1949-1995), and henceforth the work style has changed 
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Core Beliefs

الرؤية

القيم

Vision

Values

Missionالمهمة

إنشاء معارض متكاملة ومخازن إقليمية في عموم العراق ليتمكن جميع 
 . المدن الصغيرة والكبيرة من الحصول على نفس المستوى من خدمات 

والمبيعات  االستشارات  في  متكاملة  حلول  لتقديم  مركز  أكبر  جعل  
والدعم لألثاث المكتبي والمنزلي في العراق والدول المجاورة.

أن تكون موضع ثقة، أن تكون مبتكرة وماضية نحو األمام، أن تكون هادفة، 
اإللتزام: الجودة األعلى، مجموعة واسعة من الخدمات، والسعر األفضل. 

Establishing integrated shops and regional warehouses all over 
Iraq so all the small and big cities can receive same level of Vana 
services.

Making Vana the biggest center for providing integrated  
solutions in home and office furniture consulting, sales and  
support in Iraq and neighboring countries.

Being trusted, Being innovative and progressive, Being purposeful
Commitment: the highest quality, wide range of services, the 
best price.

المعتقدات األساسية

Company Profile
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والمكتبي  المنزلي  لألثاث  تميزًا واألكبر حجمًا  األفضل تجهيزًا واألكثر  والمتجر  المعرض  أربيل هي  تعد  
في العراق والبلدان المجاورة. إنه المشروع الذي تم تحديده منذ سنوات كأحد أهم أهداف مجموعة عماد 

المقداد القابضة. 

بسبب طبيعة الفريدة من نوعها والخابة، وكونها أهم مشاريع المجموعة اليوم، سيكون لشركة  أربيل 
تأثير على عموم العراق في وقت قريب جدًا. وتكون الحلول المتكاملة لشركة  في المعارض الحديثة 
في كوردستان العراق على مساحة 37000 متر مربع إستجابة لجميع متطلبات المنظمات الحكومية الكبيرة 
المادية  والمتطلبات  البشرية  الموارد  فريد في  نهج  لديها  والتي  الخاصة،  والشركات  الدولية  والمجموعات 

للمساحات الديناميكية والحديثة. 

إن توفير مجموعة كبيرة من متطلبات التصميم الداخلي من األثاث واألجهزة اإللكترونية، واألدوات المطلوبة، 
وأنظمة اإلضاءة الحديثة، والمعدات المكتبية، والملحقات وحتى النباتات بشكل متكامل يجعل من  أربيل 

المركز األكثر تفردًا لبيع األثاث المكتبي في العراق والشرق األوسط.

Vana Erbil

20

Erbil Showroom
Opening 2020

 أربيل

21
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Vana Erbil is the best equipped, the most distinctive and the biggest permanent shop and 
showroom of home and office furniture in Iraq and neighboring countries. It is the project that 
was set years ago as one of the most important goals of Emad Mekdad Holding. 

Unique and groundbreaking, Vana Erbil as the most important project of the group shall impact 
Iraq very soon. Integrated solutions of Vana in the most modern showroom of Iraqi Kurdistan 
in 37000 square meters shall be an answer to all the needs of big governmental organizations,  
international groups and private companies, which have unique approach to human  
resources and physical requirements of dynamic and modern spaces. 

Providing wide range of interior design needs from furniture to electronic gadgets, required tools, 
modern lighting systems, office tools, accessories and even plants in an integrated format shall 
make Vana Erbil the most unique center of office furniture sales in Iraq and Middle East.
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Company Profile

Vana Global Transportation

Group Associates

Vana Mall

The need for quick transportation and precise implementation 
of import process for different projects of Vana have been 
the main reason of Emad Mekdad Holding investment in  
creating private international transportation line between the 
main routes of the group like Turkey, Azerbaijan, Kazakhstan, 
China, Malaysia and Dubai. 

Vana International Transportation was established 12 years 
ago and today continues its strong move forward as the 
main arms of the group. 

Development of cities has created new needs. Erbil as 
the heart of Iraqi Kurdistan is not an exception to this  
principle. Considering this need, in the summer of 2010 Emad  
Mekdad Holding started investing on the first and most 
powerful commercial center specialized in leather, shoes 
and bags wholesaling in Erbil. This commercial center is 
12500 square meters and consists of 122 commercial shops 
and administrative units. Our goal was to centralize the  
retailers and distributors and transfer this guild from traditional  
atmosphere to a more beautiful bazar near the old bazar of 
Erbil within 2 years in summer of 2012. This project could 
promote the economic level of Kurdistan.

االستيراد  لعملية  الدقيق  والتنفيذ  السريع  النقل  إلى  الحاجة  كانت 
لمشاريع  المختلفة السبب الرئيسي لقيام مجموعة عماد مقداد 
القابضة باإلستثمار في إنشاء خط نقل دولي خاص بين الطرق الرئيسية 
تركيا وأذربيجان وكازاخستان والصين وماليزيا ودبي.  للمجموعة مثل 
تأسست شركة  للنقل الدولي قبل 12 عامًا، وتواصل اليوم مضيها 

قدمًا بقوة باعتبارها ذراعًا رئيسيًا للمجموعة.

قلب  وباعتبارها  جديدة.  إحتياجات  خلق  إلى  المدن  تطوير  أدى  لقد 
وتلبية  األمر.  هذا  من  إستثناءًا  ليست  أربيل  فإن  العراق  كوردستان 
صيف  في  القابضة  مقداد  عماد  مجموعة  بادرت  اإلحتياجات،  لهذه 
عام 2010 باإلستثمار في أول وأقوى مركز تجاري متخصص في تجارة 
الجلود واألحذية والحقائب في أربيل. تبلغ مساحة هذا المركز التجاري 
كان  إدارية.  ووحدة  تجاري  محل   122 من  ويتكون  مربع  متر   12500
هدفنا هو جمع تجار التجزئة والموزعين مع بعض ونقل هذه المهنة 
من الجو التقليدي إلى سوق أكثر جمااًل بالقرب من سوق أربيل القديم 
المشروع في  في غضون عامين في صيف عام 2012. وساهم هذا 

تعزيز المستوى االقتصادي لكوردستان.

 مول  للنقل الدولي 
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The most distinctive internal activity of Emad Mekdad  
Holding goes back to 80 years ago. Since the first day, the 
founders were keen to play a role in helping those in need. 

Today, this charity is proud to announce that each month 
it provides monetary fund for marriage support, medical  
expenses and medical surgeries and those who are in need. 

Construction is our main need. Various showrooms and  
exclusive construction projects led the holding to focus on 
investing on its own construction team.  

Looking upon constructive relationship between suppliers 
outside the organization and internal specialists, we officially 
launched the activities of this subgroup in the end of 2014. 
Today, after 15 years of activity, Vana Construction is one of 
the most powerful branches of the holding.

يعود  القابضة  مقداد  عماد  لمجموعة  تميزًا  األكثر  الداخلي  النشاط 
إلى 80 سنة مضت. ومنذ اليوم األول، كان المؤسسون حريصين على 
المؤسسة  هذه  تفتخر  واليوم  المحتاجين.  مساعدة  في  المساهمة 
الخيرية أن تعلن قيامها كل شهر بتوفير صندوق نقدي لدعم الزواج 

والنفقات والجراحات الطبية والمحتاجين.

البناء هو حاجتنا الرئيسية. وأدى إنشاء المعارض المختلفة و مشاريع 
إنشاء  االستثمار في فريق  التركيز على  إلى  بالشركة  الحصرية  البناء 
الشركة  خارج  الموردين  بين  البناءة  العاقة  إلى  بالنظر  و  بها.  خاص 
والمتخصصين المحليين، أطلقنا رسميًا أنشطة هذه المجموعة الفرعية 
في نهاية عام 2014. واليوم وبعد مضي 15 عامًا على هذا النشاط، 

تعد شركة  اإلنشائية واحدة من أقوى فروع المجموعة.

 اإلنشائية  الخيرية

Haj Mekdad Al Najar CharityMekdad Al Najar Co. General Construction

شركات المجموعة
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Showrooms

Vana 1

Company Profile

The oldest branch of Vana with a modern and distinctive  
architecture is located in the heart of 60 meter street. It has 
been an answer to different needs of diverse customers.

The most unique branch of Vana is the biggest and the main 
center of most important office and home furniture in Erbil.  
It is an iconic building which implies the unique nature of 
our group and provides interior design solutions for big and  
middle sized organizations.

يقع أقدم فرع لفانه ذا التصميم المعماري الحديث والمميز في قلب 
شارع 60 متر. لقد شكل هذا الفرع تلبية لاحتياجات المتعددة لمختلف 

العماء. 

لألثاث  مركز  وأهم  أكبر  وهو  لفانه  تميزًا  األكثر  الفرع  هذا  يعد 
المكتبي والمنزلي في أربيل، إذ يتمتع بمبنى متميز يتضمن الطبيعة 
الفريدة لمجموعتنا ويوفر حلول التصميم الداخلي للمؤسسات الكبيرة 

والمتوسطة الحجم.

 الرئيسية 1

 Vana Plaza

Being with you to provide the best of the world with highest quality is why we have unified choosing models of products. Our integrated 
showrooms are the easiest way to choose the best of interior design products of the world.

26

Vana Burotime Vana Mosul

The strategic importance of Mosul as a connection point  
between north and south of Iraq is the reason why this branch 
is established. By standardizing building our branches, we 
have materialized providing similar products with integrated 
services all over Iraq.

وجنوب  شمال  بين  إتصال  كنقطة  للموصل  اإلستراتيجية  األهمية  إن 
العراق هو السبب وراء إنشاء هذا الفرع. من خال توحيد معايير بناء 
فروعنا، إستطعنا توفير منتجات مماثلة مع خدمات متكاملة في جميع 

أنحاء العراق.

 الموصل

The first brand of Turkey shines now in Erbil with standards of 
Vana. Vana Burotime showroom is at your service in the best 
street of Erbil.

 . العامة التجارية األولى لتركيا تتألأل اآلن في أربيل وفًقا لمعايير 
معرض  بيوروتايم في خدمتكم في أفضل شوارع أربيل.

إن وجودنا معكم لتقديم أفضل ما في العالم بأعلى جودة هو السبب في أننا وحدنا اختيار نماذج المنتجات. وتعد معارضنا المتكاملة هي أسهل طريقة الختيار أفضل 
منتجات التصميم الداخلي في العالم.

 بيورتايم 

المعارض
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Baghdad is the biggest city of Iraq with a population of ten million. It is the industrial heart and 
seat of government. Our next project in Baghdad will be to launch one of our connected branches 
in this city to provide quality services with unrivaled prices. Our latest branch in Baghdad shall 
deliver our unique services. We hope that launching this branch in Baghdad would be a preface 
for the expansion of Vana branches all over Iraq and be in benefit of public and private sectors. 

بغداد هي أكبر مدن العراق ويبلغ عدد سكانها عشرة مايين نسمة. وتعد القلب الصناعي ومقر الحكومة. 
وسيكون مشروعنا المقبل في بغداد هو إطاق أحد فروعنا المتصلة في هذه المدينة لتقديم خدمات عالية 
الجودة بأسعار ال تضاهى. وسيقدم فرعنا الجديد في بغداد خدماتنا الفريدة. ونأمل أن يكون إطاق هذا الفرع 
في بغداد بمثابة مقدمة لتوسيع فروع  في جميع أنحاء العراق وأن يكون لصالح القطاعين العام والخاص.

Baghdad City

29
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Office furniture
ALFAOMEGA

Vana provides different levels of international products in office furniture ranging from  
partitions, different office desks, office, amphitheater, organizing chairs in large and medium 
sized organization through professional consultancy, and so on. Our experienced team has 
been providing unique services in all steps: choosing, buying and aftersales to our pioneer 
customers. Creating simple and integrated working spaces in order to increase the comfort and 
tranquility of employees is the reason of modern and minimal way of interior design for offices.  
Care for comfort of human resources, appropriate current of air, and enough light make  
tiresome working spaces a comforting and attractive environment. Use of modern  
furniture is the main element in creating modern working spaces. Products designed with direct,  
connected lines along with integrated materials like aluminum profiles, double glazed glasses, 
and attractive plate coated with different patterns are magnificent mix to have modern 
working space furniture.   

توفر  مستويات مختلفة من المنتجات العالمية لألثاث المكتبي بدءًا من التقسيمات، والمكاتب المختلفة، 
والمدرجات، والكراسي التي تقدمها للمؤسسات الكبيرة والمتوسطة من خال االستشارات المهنية. ويقدم 
االختيار  من  المراحل  الرائدين في جميع  إلى عمائنا  نوعها  من  فريدة  عالية خدمات  بخبرة  المتسلح  فريقنا 
البيع. ويعد إنشاء مساحات عمل بسيطة ومتكاملة من أجل زيادة راحة وهدوء  والشراء إلى خدمات ما بعد 
الموظفين هو السبب في الطريقة الحديثة والمحدودة للقيام بالتصميم الداخلي للمكاتب. إن العناية براحة 
الموارد البشرية، والتهوية المائمة، واإلضاءة الكافية تجعل من مساحات العمل المتعبة بيئة مريحة وجذابة. 
وأن إستخدام األثاث الحديث هو العنصر الرئيسي في خلق مساحات العمل الحديثة. كما أن المنتجات المصممة 
الجذابة  واللوحة  المزدوج  والزجاج  األلومنيوم،  مثل  حديثة  مدمجة  مواد  جانب  إلى  متصلة  مباشرة  بخطوط 

المطلية بأنماط مختلفة هي مزيج رائع للحصول على أثاث لمساحة عمل حديثة.

Services خدمات
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Office furniture
FF22
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Office furniture
THEO

Correct transfer of light in separate spaces using glass partitions and without frame 
have the least lines is one of the main features of modern working spaces. It will help to 
give the feeling of safety and more space to employees. Creating independent spaces  
having different utilities is considered one of ways to answer the challenge of having small 
area with high number of employees. These spaces are simple and without any pictorial  
complexities, and can easily gather so many employees in a small area with high efficiency.
Using modern office furniture, various practical working spaces can be created so the 
needs of an organization like increasing the efficiency can be met.

أقل  على  يحتوي  إطار  بدون  الزجاجية  األجزاء  باستخدام  المنفصلة  المساحات  في  للضوء  الصحيح  النقل  يعد 
خطوط إحدى الميزات الرئيسية لمساحات العمل الحديثة، حيث يساعد ذلك على إعطاء شعور باألمان ومساحة 
أكبر للموظفين. كما يعد إنشاء مساحات مستقلة ذات مرافق مختلفة أحد الطرق لحل مشكلة وجود مساحة 
ويمكنها  توضيحية  تعقيدات  أية  من  وخالية  بسيطة  المساحات  الموظفين. وهذه  من  كبير  عدد  بها  صغيرة 
الحديث  األثاث  إستخدام  خال  ومن  عالية.  بكفاءة  صغيرة  مساحة  في  الموظفين  من  الكثير  جمع  بسهولة 

للمكاتب يمكن إنشاء مساحات عملية مختلفة بحيث يمكن تلبية إحتياجات المؤسسة مثل زيادة الكفاءة.

Services خدمات
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Office furniture
DREAM

Simple desks, partitions, and simple and organized files are the products that not only 
help to create practical space but also make the working space a lovely and comfortable  
environment: a place where employees feel satisfied and comfortable. These feelings 
are going to be a part of their lifestyle to love their organization.  Maybe it is a difficult 
task to design different items of an organized and integrated office in ways that create 
a comfortable and calm working space in one way and answers the practical needs of 
the organization in another way. A unique office needs more than simply chairs, desks 
and partitions.  Durable and various files and shelves can help a lot in creating organized 
spaces. Metal shelves are suitable for keeping heavy and all-purpose equipment. Metal 
shelves are used in industrial workshops, academic, military and medical spaces. As metal 
office furniture is durable and solid, they can answer your needs for a long time.

إن المكاتب البسيطة والتقسيمات والملفات البسيطة والمنظمة من المنتجات التي ال تساعد فقط على توفير 
مساحة عملية بل تجعل من مساحة العمل بيئة جميلة ومريحة أيضًا، ثمة مكان يشعر فيه الموظفون بالرضا 
والراحة. ويكون هذا الشعور جزءًا من نمط حياتهم ليحبوا مؤسستهم. وربما يكون من الصعب بمكان تصميم 
عناصر مختلفة من مكتب منظم ومتكامل بطريقة تخلق مساحة عمل مريحة وهادئة من جهة وتلبي االحتياجات 
وتقسيمات.  ومكاتب  كراسي  مجرد  من  أكثر  إلى  الفريد  المكتب  يحتاج  أخرى.  جهة  من  للمؤسسة  العملية 
وقد تساعد الملفات والرفوف المتينة والمتنوعة كثيرًا في إنشاء مساحات منظمة. فالرفوف المعدنية مناسبة 
لحفظ المعدات الثقيلة متعددة األغراض. وتستخدم الرفوف المعدنية في الورش الصناعية واألوساط األكاديمية 

والعسكرية والطبية. ولكون أثاث المكاتب المعدني متين وصلب، فيمكنه تلبية إحتياجاتك لفترة طويلة.
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Office furniture
EXCELSIOR

36

Office furniture
lamar

Sometimes in order to have a different and luxury working space, there is need for 
classic furniture. Using furniture which has integrated design and is need-based 
can be an appropriate solution. Increase in the lines and complexity of classic  
furniture makes choosing them a very delicate and important process. Access to reputable  
manufacturers of classic office furniture who can manufacture a range of integrated items and  
diverse in color and design helps Vana to design and equip entire organizations in a 
proper and professional manner.Vana is the best known brand of Emad Mekdad Holding.
Unique collection of office furniture is under the umbrella of Vana and Emad Mekdad 
Holding. As Vana focuses on the needs of big organizations in office furniture, it has 
been the only choice for the best governmental and private projects. Although we have 
different sets of products for any budget and taste, upon market study we have taken 
the approach to provide all the needs of any company and home in furniture consulting, 
choose and sales.

ويكون  الكاسيكي.  لألثاث  تحتاج  وفاخرة  مختلفة  عمل  مساحة  على  الحصول  أجل  ومن  األحيان  بعض  في 
إستخدام األثاث الذي يتميز بتصميم متكامل وقائم على اإلحتياجات هو الحل المناسب. وتجعل كثرة الموديات 
وتعقيد األثاث الكاسيكي عملية االختيار حساسة ومهمة للغاية. إن الوصول إلى الشركات ذات السمعة الطيبة 
المصنعة لألثاث المكتبي الكاسيكي التي يمكنها تصنيع مجموعة من العناصر المتكاملة والمتنوعة في اللون 
والتصميم يساعد  على تصميم وتجهيز المؤسسات بأكملها بطريقة مائمة ومهنية. تعد  العامة 
التجارية األكثر شهرة لمجموعة عماد مقداد القابضة. مجموعة فريدة من األثاث المكتبي تحت مظلة  
وعماد مقداد القابضة. وبما أن تركيز  يصب على إحتياجات المؤسسات الكبيرة في مجال األثاث المكتبي، 
فإنها تمثل الخيار الوحيد ألفضل المشاريع الحكومية والخاصة. ورغم أن لدينا مجموعة مختلفة من المنتجات 
تائم أية ميزانية وذوق، إال إننا وبناًء على دراسة السوق، اتخذنا نهج تلبية جميع إحتياجات أية شركة أو منزل 

في إستشارات األثاث واالختيار والمبيعات.
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The latest activity of the group is the combination of V (beginning of Vana) and Care. The name 
implies the philosophy of permanent services and close relationship with customers.  Vcare shall 
break the normal boundaries of service provision. Our aim is to have permanent satisfaction of 
customers and make them believe that Vana is loyal irreplaceably. Different plans of Vcare are 
prepared for different level of services. A collection of integrated activities with aim of complete 
satisfaction of innovative organizations have made Vana as their only choice.

أحدث نشاط للمجموعة هو الجمع بين )V(، أول حرف من Vana و Care. ويتضمن هذا االسم فلسفة الخدمات 
هو  هدفنا  الخدمات.  تقديم  في  المألوف  حدود   Vcare يجتاز  حيث  العماء.  مع  الوثيقة  والعاقة  الدائمة 
. ويتم إعداد خطط مختلفة من Vcare لمختلف  نيل الرضا الدائم للعماء مما يجعلهم ال غنى لهم عن 
المستويات من الخدمات: مجموعة من األنشطة المتكاملة بهدف نيل الرضا التام للمؤسسات المبتكرة التي 

جعلت من  خيارها الوحيد. 
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Strategic Partners

Company Profile

It has been years that Vana has gone beyond being a successful representative for brands. We are proud to announce that today, by applying 
new levels of strategic partnership, unique nature of Vana group and international brands is established in Iraq. A brief introduction of each 
group is presented.

BuroturkDoxa Office Furniture

Buroturk Furniture solution has been founded since 1967 as 
a Turkish company specializing in project management and 
processing products distinct from furniture by providing 
technical furniture solutions for various types of projects. 
The company strives to create new generation, unique and 
unrivaled integrated solutions furniture through integration 
between all ancient expertises.

Doxa factory was established by Canakcilar Group of  
Companies that has an industrial background for 44 year. In 
the year 2007, it has also been a prosperous enterprise in a 
short time with its qualified staff, modern factory building and  
Machine Park equipped with computer controlled CNC  
machines. Doxa plant premises manufacturing in a closed area 
of about 18,000 m² lay on 35,000 m² open area

BurotimeLas Mobili

Bürotime was founded in 1994 under the umbrella of  
Tosunoğulları Furniture INC. situated at the Konya Organized 
Industrial Zone over a 6500 m2 area. In order to address  
increasing demand, Bürotime operates at its production facility 

of 140.000 m2 in the area it was founded. Today it exports to all 
four corners of the world: a total of 50 countries and 150 sale 
points in domestic and foreign markets.

Las mobili since 1976, Inspired by a strong sense of  
modernity and with a distinctly international business  
vision, Giulio Pedicone made one of the major Italian  
enterprises within the sector of the office furniture: 5 plants 

all in Italy, with a 121,000 m2 total area, of which 63,000 
covered, 250 employees, 5,000 pieces per day - one every 
6 seconds, and its brand spreads in 76 countries all over 
the world.

42

لقد مرت سنوات منذ أن تخطت  المرحلة التي تكون فيها مجرد ممثل ناجح للعامات التجارية. نحن فخورون بأن نعلن اليوم، ومن خال تطبيق مستويات جديدة من 
الشراكة اإلستراتيجية، أنه تم تأسيس الطبيعة الفريدة لمجموعة  والعامات التجارية العالمية في العراق. أدناه موجز عن كل مجموعة .

الشركاء االستراتيجيين

UE Furniture

Established in the year of 2001, the company is located in 
Anji County of Zhejiang Province where it is known as the  
hometown of the chairs industry in China. Through over ten 
years of rapid and steady development, the company has 
owned over 2000 staff, and three major production bases. It 
covers an area of nearly 178,000 m2, with building area of 
140,000 m2. 

Viola Office Furniture

This journey started in 1998. In 2011, 5000 square meters  
production area was built in Ankara. In 2015, a production  
facility on an area of 13,500 square meters was established with 
the passion for knowledge, experience and growth, besides 
more than 45 sale points worldwide.  In addition to its success 
in production, it has its own stores in countries such as Iraq, 
Libya, and Romania.

Codutti Office FurnitureGurkan Metal Furniture

Codutti Furniture S.r.l. was born in order to keep a  
tradition that, since 1954, associates the brand Codutti with  
prestigious and high quality furniture.  High level of products  
customization, both on the classical collections and on the 

modern ones, is the fundamental added value that turns 
the prestigious Codutti’s office into an absolutely exclusive  
environment where the handcraft care emerges from every 
detail.

Gürkan Office Furniture is continuing its activities in this sector 
since 1976. The first big production facility has been built in 
1992 on 20,000 sqm area. The company kept growth by using 
the new technology and composing its team by skilled human 

resources and optimal use of the reserves. Together with the 
continuity of the demands, growth has been supported by the 
new production plant which has been put under power on an 
area of 160,000 sqm. 
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Facts & Figures

Type of business: Office Furniture & Global Trading 

Beginning of profession: 1934
Company financial capacity: $54,450,000
Number of showrooms: 4
Showrooms area: 4025 m�
Number of warehouses: 6 
Warehouses area: 12,300 m�

Turkey

Country

China

UAE

Italy

Malaysia

Korea

9688

158140

5052

86

4231

106

23%

2 %

6 %

17 %

67 %

14 %

175

195

58

9

45

14

240

260

65

13

55

17

2011 2012 2013 2014 Rate evolution

Country-based import figures from 2011 to 2018 (number of containers)

Table 3: Import figures from 2011 to 2018

Showroom

Showroom

Year

Year

Warehouse area

Warehouse area

Employees

Employees

Import value

Import value

2012

2016

2013

2017

2014

2018

Increase

Increase

Rate

Rate

Figures from 2011 to 2014

Figures from 2015 to 2018

Table 1: General figures from 2010 to 2014

Table 2: General figures from 2015 to 2018

2011

2015

4

4

4

4

4

4

4

4

-

-

-

-

183

222

200

223

206

208

222

213

39

30

21%

16%

6,430 m�

12,300 m�

6,430 m�

12,300 m�

9,600 m�

12,700 m�

12,300 m�

13,700 m�

5,870 m�

7,270 m�

91%

91%

$12,345,000,00

$20,350,000,00

$15,450,000,00

$17,350,000,00

$16,752,000,00

$13,450,000,00

$19,683,000,00

$12,850,000,00

$7,668,000,00

$505,000,00

59%

4%

260 170 120 108

275 220 180 159

78 63 59 53

15 8 5 7

62 50 38 33

22 17 12 10

2015 2016 2017 2018

حقائق وأرقام
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Table 2: General figures from 2015 to 2018
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Human resource is the beating heart of Emad Mekdad Holding and Vana International Group. We are proud to have a professional and 
dedicated team; a team that does not stop even for a moment to grow the organization. In order to transfer being the best to next 
generations, while using experienced professionals, we are training the young managers so Vana can continue its success. 

Company Profile
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تعد الموارد البشرية القلب النابض لمجموعة عماد مقداد القابضة ومجموعة  الدولية. نحن فخورون بأن يكون لدينا فريق محترف ومتفاني؛ فريق ال يتوقف حتى 
للحظة في سبيل نمو وتطوير المجموعة. ومن أجل نقل فكرة كوننا األفضل إلى األجيال القادمة، نستخدم كوادر مهنية ذي الخبرة، ونقوم بتدريب المدراء الشباب 

لتواصل  مسيرة نجاحها. 
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Position
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محامي
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نوزاد عمر رحمان صالح

قدير شمشيك

هيمن حكمت جواد

سفيان ادريس محمد
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Company profileCompany profile

Central organization of Vana warehouses is one of the most important arms and investments 
of Emad Mekdad Holding. Our integrated warehouses are located in one of the best possible  
structures. Having central system and modern warehousing software to control and efficient  
circulation of inventory is one of the distinctive features of our integrated warehouses. 
Everyday a great volume of loading is done in these warehouses for our projects all over Iraq 
and Kurdistan. This is why great importance is given to software systems, human resources,  
equipment, and machinery in the logistics in the daily management of Vana warehouses.

تمثل مخازن  واحدًة من أهم أذرع وإستثمار لمجموعة عماد مقداد القابضة. وتقع مخازننا المتكاملة في 
واحدة من أفضل المباني. ويعد وجود نظام مركزي وبرمجيات تخزين حديثة للتحكم في التداول الفعال للمواد 
المخازن  المواد في هذه  تحميل كميات كبيرة من  يوم  ويتم كل  لمخازننا.  البارزة  الميزات  إحدى  المخزونة 
البرمجيات  ألنظمة  كبيرة  أهمية  إياء  إلى  دفعنا  السبب  وهذا  وكوردستان.  العراق  عموم  في  لمشاريعنا 

 . والموارد البشرية والمعدات واآلالت في الخدمات اللوجستية في اإلدارة اليومية لمخازن 
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Vana Transportation is responsible for quick and safe transportation of purchase orders while  
taking into consideration weekly and daily program sent by sales department and exact control of  
warehouse inventory. Using exact programs, updating warehouse system and logistics equipment, we 
guarantee the potential of providing transportation and distribution services to big governmental and 
private projects.  It has been  years  that Vana has been working with the best of office furniture world. Through  
detailed programing, we are beyond being exclusive representative of brands in Iraq, but we are 
strategic partners. We are proud to announce that by close cooperation with top international 
brands, Vana is able to deliver the biggest governmental and private projects in the fastest possible 
time with high standards.

تكون شركة  للنقل مسؤولة عن النقل السريع واآلمن لطلبيات الشراء مع مراعاة البرنامج األسبوعي واليومي 
واألنظمة  الدقيقة  البرامج  إستخدام  وبفضل  المخازن.  جرد  في  الدقيق  والتحكم  المبيعات  إدارة  من  المرسل 
الحديثة للمخازن والمعدات اللوجستية، نضمن إمكانية توفير خدمات النقل والتوزيع للمشاريع الحكومية والخاصة 
تفصيلية،  برمجة  المكتبي. ومن خال  األثاث  عالم  األفضل في  لقد مضت سنوات على عمل  مع  الكبيرة. 
تخطينا مرحلة أن نكون ممثلين حصريين للعامات التجارية في العراق لكننا شركاء إستراتيجيون. نحن فخورون بأن 
نعلن أنه من خال التعاون الوثيق مع أفضل العامات التجارية العالمية، فإن  قادرة على تقديم أكبر المشاريع 

الحكومية والخاصة في أسرع وقت ممكن مع مراعاة المعايير العالية.
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Dear Customers, you are our greatest asset. And the new logo festival is your festival and is of all 
those supported us during this long journey. Thus, the group has diversified its sources to include 
the east and west of the globe in order to achieve its sole goal of providing the best to you, because 
you always deserve the best .

زبائننــا الكــرام انتــم ثروتنــا الحقيقيــة، وإن مهرجــان الشــعار الجديــد هــو مهرجانكــم و مهرجــان كل مــن آزرنــا 
وواكبنــا خــال هــذه المســيرة الطويلــة، لــذا أرتــأت المجموعــة أن تنــوع مصادرهــا لتشــمل شــرق وغــرب العالــم 

بغيــة تحقيــق هدفهــا الوحيــد وهــو تقديــم األفضــل لكــم، ألنكــم دائمــًا تســتحقون األفضــل .

Support Team
Warehouse
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خدمات النقل

Transportation System
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Major Government Projects

Park View is one of Iraqi Kurdistan’s biggest commercial and residential projects located in the city of Erbil. The project’s managers demanded 
Vana’s services to fully equip this enormous complex. Vana delivered this project in short time with full satisfaction of Park View’s managers.

Park View

يعد بارك فيو واحدًا من المشاريع التجارية والسكنية العماقة في كوردستان العراق والكائنة في مدينة أربيل. طلب مدراء المشروع خدمات  لتجهيز هذا المجمع 
الضخم بالكامل. وقامت  بتسليم هذا المشروع على أكمل وجه وفي وقت قصير مما نال اإلستحسان التام لمدراء بارك فيو.

 بارك فيو

Company Profile

In the beginning of 2017, Kurdistan Regional Government issued a decree to establish the Directorate of Erbil Traffic with the highest  
international standards. After finishing the construction phase, the building was handed-over to Vana Company for interior design and office  
furniture equipment. Although the timeline for design, installation and equipping this project was very tight, we managed to deliver the works 
within 35 days and received a quality certificate from the employer.

Directorate of Erbil Traffic Police 

في مطلع عام 2017، أصدرت حكومة إقليم كوردستان قرارًا ببناء مديرية مرور أربيل وفًقًا ألعلى المعايير الدولية. بعد إنتهاء مرحلة البناء، تم تسليم المبنى إلى 
شركة  للقيام بأعمال التصميم الداخلي وتجهيز أثاث المكاتب. ورغم ضيق الجدول الزمني ألعمال التصميم والتركيب والتجهيز في هذا المشروع، إال أننا إستطعنا 

تسليمه خال 35 يومًا وحصلنا على شهادة جودة من صاحب العمل.

مديرية مرور أربيل

المشاريع الحكومية الرئيسية
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الضخم بالكامل. وقامت  بتسليم هذا المشروع على أكمل وجه وفي وقت قصير مما نال اإلستحسان التام لمدراء بارك فيو.

 بارك فيو

Company Profile

In the beginning of 2017, Kurdistan Regional Government issued a decree to establish the Directorate of Erbil Traffic with the highest  
international standards. After finishing the construction phase, the building was handed-over to Vana Company for interior design and office  
furniture equipment. Although the timeline for design, installation and equipping this project was very tight, we managed to deliver the works 
within 35 days and received a quality certificate from the employer.

Directorate of Erbil Traffic Police 

في مطلع عام 2017، أصدرت حكومة إقليم كوردستان قرارًا ببناء مديرية مرور أربيل وفًقًا ألعلى المعايير الدولية. بعد إنتهاء مرحلة البناء، تم تسليم المبنى إلى 
شركة  للقيام بأعمال التصميم الداخلي وتجهيز أثاث المكاتب. ورغم ضيق الجدول الزمني ألعمال التصميم والتركيب والتجهيز في هذا المشروع، إال أننا إستطعنا 

تسليمه خال 35 يومًا وحصلنا على شهادة جودة من صاحب العمل.

مديرية مرور أربيل

المشاريع الحكومية الرئيسية
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One of the special governmental projects has been to construct 
the Kurdistan Police Central Command building. This project was 
given to Vana in 2014. Understanding the situation of 2014 and  
complete support we were able to do the interior design and deliver the  
project on time in 25 days.

General Directorate of Region's Police  

One of the biggest projects of Kurdistan Regional Government was 
to finish the construction of the Presidency of the Public Prosecution 
in Erbil in 2014. The magnitude of this project along with the extraor-
dinary conditions of the year 2014 were the main challenges of this 
project. Although Vana Group had difficulties in budget and delay 
in import process, we could deliver this big project within 45 days.

Presidency of Public Prosecution 

من أكبر مشاريع حكومة إقليم كوردستان هو إنشاء مبنى رئاسة اإلدعاء 
جانب  إلى  المشروع  هذا  حجم  وكان   .2014 عام  كوردستان  في  العام 
الظروف الخاصة التي مر بها العراق عام 2014 من التحديات الرئيسية لهذا 
المشروع. ورغم أن شركة  واجهت صعوبات في الميزانية وتأخير في 
 45 خال  الكبير  المشروع  هذا  تسليم  من  تمكنا  إننا  إال  االستيراد،  عملية 

يومًا. 

أحد المشاريع الحكومية الخاصة هو إنشاء مبنى المديرية العامة لشرطة 
إقليم كوردستان. تم تسليم هذا المشروع لشركة  عام 2014. برغم 
الظروف اإلستثنائية القاهرة التي عاشها اإلقليم والعراق عمومًا في عام 
2014، تمكننا من القيام بالتصميم الداخلي وتسليم المشروع في الموعد 

المحدد  بـ 25 يومًا.

المديرية العامة لشرطة إقليم كوردستان رئاسة اإلدعاء العام

Major Government Works

Company Profile
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Another project with special importance for Kurdistan Regional  
Government has been Supreme Court. We could finish the interior 
design and equipping the building in 35 days.

One of the achievements of Vana is close cooperation with  
Ministry of Electricity of Iraq. In this project, taking all  
responsibility, we equipped the entire Ministry. Our design,  
logistics and installation teams delivered this project within a 
month. Following highest international standards to choose office 
furniture was one of the most important and distinctive features 
of this project.

Presidency of Appeal Court Ministry of Electricity

إنشاء مبنى  إقليم كوردستان هو  لحكومة  أهمية خاصة  آخر ذو  مشروع 
الداخلي  التصميم  من  االنتهاء  من  وتمكننا  اإلستئناف.  محكمة  رئاسة 

وتجهيز المبنى خال 35 يومًا.

من إنجازات  هو التعاون الوثيق مع وزارة الكهرباء العراقية. في هذا 
حيث  برمتها.  الوزارة  بتجهيز  قمنا  المسؤولية،  كافة  تولي  مع  المشروع، 
هذا  بتسليم  لدينا  والتركيب  اللوجستية  والخدمات  التصميم  فرق  قامت 
المشروع في غضون شهر. ومن أهم السمات المميزة لهذا المشروع كان 

إتباع أعلى المعايير الدولية في إختيار األثاث المكتبي.

وزارة الكهرباءرئاسة محكمة اإلستئناف في كوردستان

المشاريع الحكومية الرئيسية
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One of the special governmental projects has been to construct 
the Kurdistan Police Central Command building. This project was 
given to Vana in 2014. Understanding the situation of 2014 and  
complete support we were able to do the interior design and deliver the  
project on time in 25 days.

General Directorate of Region's Police  

One of the biggest projects of Kurdistan Regional Government was 
to finish the construction of the Presidency of the Public Prosecution 
in Erbil in 2014. The magnitude of this project along with the extraor-
dinary conditions of the year 2014 were the main challenges of this 
project. Although Vana Group had difficulties in budget and delay 
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الظروف الخاصة التي مر بها العراق عام 2014 من التحديات الرئيسية لهذا 
المشروع. ورغم أن شركة  واجهت صعوبات في الميزانية وتأخير في 
 45 خال  الكبير  المشروع  هذا  تسليم  من  تمكنا  إننا  إال  االستيراد،  عملية 

يومًا. 

أحد المشاريع الحكومية الخاصة هو إنشاء مبنى المديرية العامة لشرطة 
إقليم كوردستان. تم تسليم هذا المشروع لشركة  عام 2014. برغم 
الظروف اإلستثنائية القاهرة التي عاشها اإلقليم والعراق عمومًا في عام 
2014، تمكننا من القيام بالتصميم الداخلي وتسليم المشروع في الموعد 

المحدد  بـ 25 يومًا.

المديرية العامة لشرطة إقليم كوردستان رئاسة اإلدعاء العام
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Government has been Supreme Court. We could finish the interior 
design and equipping the building in 35 days.
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Ministry of Electricity of Iraq. In this project, taking all  
responsibility, we equipped the entire Ministry. Our design,  
logistics and installation teams delivered this project within a 
month. Following highest international standards to choose office 
furniture was one of the most important and distinctive features 
of this project.

Presidency of Appeal Court Ministry of Electricity

إنشاء مبنى  إقليم كوردستان هو  لحكومة  أهمية خاصة  آخر ذو  مشروع 
الداخلي  التصميم  من  االنتهاء  من  وتمكننا  اإلستئناف.  محكمة  رئاسة 

وتجهيز المبنى خال 35 يومًا.

من إنجازات  هو التعاون الوثيق مع وزارة الكهرباء العراقية. في هذا 
حيث  برمتها.  الوزارة  بتجهيز  قمنا  المسؤولية،  كافة  تولي  مع  المشروع، 
هذا  بتسليم  لدينا  والتركيب  اللوجستية  والخدمات  التصميم  فرق  قامت 
المشروع في غضون شهر. ومن أهم السمات المميزة لهذا المشروع كان 
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We are proud to have Korek Telecom as one of our employers in the 
past years. We have delivered integrated projects to this employer 
all over Iraq and Kurdistan. One of the most distinctive projects of 
this group has been equipping the central office of Korek in Erbil: a 
project that Vana delivered in the best form along with considering 
the highest standards.

Knowledge University is considered as one of the best universities 
in Iraqi Kurdistan Region. They sought Vana’s services. The design 
process was finished within short time and after client’s approval, 
the manufacturing begun. The equipment was delivered in the 
highest quality standards in a short amount of time along with 
customer’s satisfaction.

Korek Telecomknowledge University

نحن فخورون بأن يكون كورك تيليكوم أحد أرباب العمل لدينا في السنوات 
الماضية. لقد قمنا بتسليم مشاريع متكاملة لصاحب العمل هذا في جميع 
أنحاء العراق وكوردستان. ومن أهم المشاريع لهذه المجموعة هو تجهيز 
الذي عملت فيه  بأفضل  أربيل، المشروع  الرئيسي لكورك في  المكتب 

صورة إضافة إلى مراعاة أعلى المعايير.

تعد جامعة نولج واحدة من أفضل الجامعات في إقليم كوردستان العراق. 
. وتم االنتهاء من عملية التصميم في غضون فترة زمنية  وطلبوا خدمات 
قصيرة وبعد موافقة العميل، بدأت عملية التصنيع. وتم تسليم التجهيزات 

بأعلى معايير الجودة في فترة زمنية قصيرة إلى جانب نيل رضا العميل.

جامعة نولجشركة كورك تيليكوم

Major Private Sector Projects
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One of the oldest projects of Vana group is providing different 
services to this telecom company. From years ago in delivering 
projects for Asiacell Telecom, we have been providing our projects 
with different type of thinking and commitment of Vana.

Asiacell Telecom

Another unique project of Vana was providing services and equip-
ment for Kumar University for Science and Technology in Iraqi 
Kurdistan. This project was delivered in high International stan-
dards.

Kumar University

من أقدم مشاريع شركة  هو تقديم خدمات مختلفة لشركة االتصاالت 
قدمنا  تيليكوم،  آسياسيل  شركة  مع  لسنوات  العمل  خال  ومن  هذه. 

. مشاريعنا بنوعية مختلفة من حيث الرؤية واإللتزام لشركة 

المعدات  الخدمات وتجهيز  آخر لشركة  هو تقديم  ثمة مشروع فريد 
لجامعة كومار للعلوم والتكنولوجيا في كوردستان العراق، وهو مشروع 

تم إنجازه وفقًا للمعايير الدولية العالية. 

شركة آسياسيل تيليكوم جامعة كومار

مشاريع القطاع الخاص الرئيسية
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We are proud to have Korek Telecom as one of our employers in the 
past years. We have delivered integrated projects to this employer 
all over Iraq and Kurdistan. One of the most distinctive projects of 
this group has been equipping the central office of Korek in Erbil: a 
project that Vana delivered in the best form along with considering 
the highest standards.

Knowledge University is considered as one of the best universities 
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process was finished within short time and after client’s approval, 
the manufacturing begun. The equipment was delivered in the 
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تعد جامعة نولج واحدة من أفضل الجامعات في إقليم كوردستان العراق. 
. وتم االنتهاء من عملية التصميم في غضون فترة زمنية  وطلبوا خدمات 
قصيرة وبعد موافقة العميل، بدأت عملية التصنيع. وتم تسليم التجهيزات 

بأعلى معايير الجودة في فترة زمنية قصيرة إلى جانب نيل رضا العميل.
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One of the oldest projects of Vana group is providing different 
services to this telecom company. From years ago in delivering 
projects for Asiacell Telecom, we have been providing our projects 
with different type of thinking and commitment of Vana.

Asiacell Telecom

Another unique project of Vana was providing services and equip-
ment for Kumar University for Science and Technology in Iraqi 
Kurdistan. This project was delivered in high International stan-
dards.

Kumar University

من أقدم مشاريع شركة  هو تقديم خدمات مختلفة لشركة االتصاالت 
قدمنا  تيليكوم،  آسياسيل  شركة  مع  لسنوات  العمل  خال  ومن  هذه. 

. مشاريعنا بنوعية مختلفة من حيث الرؤية واإللتزام لشركة 

المعدات  الخدمات وتجهيز  آخر لشركة  هو تقديم  ثمة مشروع فريد 
لجامعة كومار للعلوم والتكنولوجيا في كوردستان العراق، وهو مشروع 

تم إنجازه وفقًا للمعايير الدولية العالية. 
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Projects

KRG Police Directorate, Police Directorate of Erbil, Directorate-
General of the Directorate of Erbil, Engineering Directorate passage 
of Erbil, Directorate General of Nationality Erbil, Directorate-General 
for the residence of Erbil, Directorate-General for the Passports of 
Erbil, Directorate General of Health Sulaymaniyah, Directorate-
General for the Breeding of Erbil, Presidency of the Court of Appeals 
Erbil, The exploration and quality control, Qandil Organization, EAI, 
Erbil Notary H.Q , Erbil Chamber of Commerce and Industry \ Iraq, 
Baghdad Chamber of Commerce and Industry \ Iraq, Mosul Chamber 
of Commerce and Industry \ Iraq, General Directorate of Roads 
and Bridges Erbil, Erbil market for securities, Directorate General of 
Electricity Erbil, Electricity Distribution Directorate Euphrates, Barzani 
Charity Foundation, Directorate-General for registration of companies, 
Investment Commission Erbil, Engineers Syndicate, Lawyers Syndicate

Presidency of the University of Sulaymaniyah, Faculty of Law and 
Politics\ University of Sulaymaniyah, College of Fine Arts \Erbil, 
Institute of Fine Arts\ Kifri, Erbil Technical Institute, Technical Institute\ 
Bardarash, Directorate of Education Bardarash, American University in 
Sulaimaniya, University of Dohuk, Hawler Medical University, Lebanese 
French University, Faculty of Physical Education\ University of Baghdad, 
University of Soran, University of Cihan, University of Kirkuk, University 
of Kut, University of Alhayat, University of Mosul, University of Koya, 
Azhar Institute for Science and Islamic Sharia, University of Tikrit, 
University of Diyala, Beji Oil Institute, Kirkuk Oil Institute

Kurdistan TV Channel, Kurdsat TV Channel, Gali Kurdistan TV, Zagros 
TV, Rudaw TV, KNN TV, NRT TV, Payam TV, Speda TV channel, Al-
Sumaria TV, Al-Sharqiya TV, Al-Iraqia, Al-Arabiya, Al-Jazeera

ــة  ــل، المديريــة العامــة لمــرور اربيــل، مديري مديريــة شــرطة االقليــم، مديريــة شــرطة اربي
ــل،  ــة العامــة ألقامــة اربي ــل، المديري ــة العامــة لجنســية اربي ــل، المديري هندســة مــرور اربي
المديريــة العامــة لجــوازات اربيــل، المديريــة العامــة لصحــة الســليمانية، المديريــة العامــة 
لتربيــة اربيــل، رئاســة محكمــة اســتئناف اربيــل، هيئــة التنقيــب والســيطرة النوعيــة، منظمــة 
قنديــل، مطــار اربيــل الدولــي، دائــرة كاتــب عــدل اربيــل، غرفــة تجــارة وصناعــة اربيــل، 
غرفــة تجــارة وصناعــة بغــداد، غرفــة تجــارة وصناعــة الموصــل، المديريــة العامــة، لطــرق 
وجســور اربيــل، ســوق  اربيــل لــاوراق الماليــة، المديريــة العامــة لكهربــاء اربيــل، مديريــة 
توزيــع كهربــاء الفــرات االوســط، مؤسســة البارزانــي الخيريــة، المديريــة العامــة، لتســجيل 

ــة المحاميــن الشــركات، هيئــة اســتثمار اربيــل، نقابــة المهندســين، نقاب

ــة  ــليمانية، كلي ــة الس ــة/ جامع ــون والسياس ــة القان ــليمانية، كلي ــة الس ــة جامع رئاس
ــي،  ــل التقن ــد اربي ــري، معه ــة/ كف ــون الجميل ــد الفن ــل، معه ــة/ اربي ــون الجميل الفن
فــي  االمريكيــة  الجامعــة  بــردرش،  تربيــة  مديريــة  بــردرش،  الفنــي/  المعهــد 
ــة الفرنســية،  ــة، الجامعــة اللبناني ــر الطبي الســليمانية، جامعــة دهــوك، جامعــة هولي
ــة  ــان، جامع ــة جيه ــوران، جامع ــة س ــداد، جامع ــة بغ ــة/ جامع ــة الرياضي ــة التربي كلي
كركــوك، جامعــة الكــوت، جامعــة الحيــاة، جامعــة الموصــل، جامعــة كويــة، معهــد 
األزهــر للعلــوم االســامية والشــرعية، جامعــة تكريــت، جامعــة ديالــى، معهــد 

ــوك ــي كرك ــط ف ــب النف ــد تدري ــي، معه ــي بيج ــط ف ــب النف تدري

قنــاة كوردســتان الفضائيــة، قنــاة كوردســات الفضائيــة، قنــاة كلــي كوردســتان، قنــاة 
زاكــروس، قنــاة روداو، قنــاة KNN، قنــاة NRT، قنــاة بيــام، قنــاة ســبيدة الفضائيــة، 

قنــاة الســومرية، قنــاة الشــرقية، قنــاة العراقيــة، قنــاة العربيــة، قنــاة الجزيــرة

المديريات

الكليات والمعاهد

القنوات االعامية

Directorates

Universities & Institutes

Media Channels
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 KRG Ministries: Finance and Economy, Interior, Higher Education
 and Scientific Research, Education, Agriculture and Water Resources,
 Health, Justice, Municipalities, Housing and Reconstruction, Trade and
 Industry, Natural Resources, Peshmerga, Planning, Martyrs and Anfal,
 Electricity, Labour and Social Affairs, Transport and Communications,
 Endowments and Religious Affairs
 Iraqi Ministries: Health, Interior, Finance, Defense, Education, Youth
 and Sports, Higher Education and Scientific Research, Industry and
Minerals

 PDK, PUK, Change Movement, Islamic Group, Kurdistan Islamic Union,
Communist Party

Sunni Endowment Diwan, Shiia Endowment Diwan

 Presidency of the Kurdistan Region, Presidency of Federal Republic
of Iraq

 Presidency of Council of Ministers of KRG, Presidency of Council of 
Ministers/ Federal Republic of Iraq

Presidency of the Council of Ministers \ Federal Republic of Iraq, 
Kurdistan Regenal Security Agency 

وزارات حكومــة إقليــم كوردســتان: الماليــة  واالقتصــاد، الداخليــة، التعليــم العالــي والبحــث 
العلمــي، التربيــة، الزراعــة والمــوارد المائيــة، الصحــة، العــدل، البلديــات، اإلســكان واإلعمــار،  
التجــارة والصناعــة، المــوارد الطبيعيــة، البيشــمركة، التخطيــط، الشــهداء والمؤنفليــن، 
الكهربــاء، العمــل والشــؤون االجتماعيــة، النقــل والمواصــات، األوقــاف والشــؤون الدينيــة

التربيــة والتعليــم،  الدفــاع،  الماليــة،  الداخليــة،  الصحــة،  اإلتحاديــة:  الحكوميــة  وزارات 
الرياضــة والشــباب، التعليــم العالــي والبحــث العلمــي، الصناعــة والمعــادن.

رئاسة إقليم كوردستان، رئاسة جمهورية العراق اإلتحادي

رئاسة مجلس وزراء إقليم كوردستان، رئاسة مجلس وزراء/ جمهورية العراق 
اإلتحادي

رئاسة مجلس الوزراء/جمهورية العراق اإلتحادي، وكالة األمن القومي/االسايش 

وزارات

 األحزاب السياسية

ديوان الوقف

Ministries

Political Parties

Endowment Diwan

رئاسة إقليم كوردستان

رئاسة مجلس الوزراء

مجلس أمن إقليم كوردستان

Presidency of the Kurdistan Region

Presidency of the Council of Ministers

Regional Security Agency

ــة  ــتاني، حرك ــي الكوردس ــاد الوطن ــزب اإلتح ــتاني، ح ــي الكوردس ــزب الديمقراط الح
ــيوعي ــزب الش ــتاني، الح ــامي الكوردس ــاد اإلس ــامية، اإلتح ــة اإلس ــر، الجماع التغيي

ديوان الوقف السني، ديوان الوقف الشيعي

المشاريع
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Projects

KRG Police Directorate, Police Directorate of Erbil, Directorate-
General of the Directorate of Erbil, Engineering Directorate passage 
of Erbil, Directorate General of Nationality Erbil, Directorate-General 
for the residence of Erbil, Directorate-General for the Passports of 
Erbil, Directorate General of Health Sulaymaniyah, Directorate-
General for the Breeding of Erbil, Presidency of the Court of Appeals 
Erbil, The exploration and quality control, Qandil Organization, EAI, 
Erbil Notary H.Q , Erbil Chamber of Commerce and Industry \ Iraq, 
Baghdad Chamber of Commerce and Industry \ Iraq, Mosul Chamber 
of Commerce and Industry \ Iraq, General Directorate of Roads 
and Bridges Erbil, Erbil market for securities, Directorate General of 
Electricity Erbil, Electricity Distribution Directorate Euphrates, Barzani 
Charity Foundation, Directorate-General for registration of companies, 
Investment Commission Erbil, Engineers Syndicate, Lawyers Syndicate

Presidency of the University of Sulaymaniyah, Faculty of Law and 
Politics\ University of Sulaymaniyah, College of Fine Arts \Erbil, 
Institute of Fine Arts\ Kifri, Erbil Technical Institute, Technical Institute\ 
Bardarash, Directorate of Education Bardarash, American University in 
Sulaimaniya, University of Dohuk, Hawler Medical University, Lebanese 
French University, Faculty of Physical Education\ University of Baghdad, 
University of Soran, University of Cihan, University of Kirkuk, University 
of Kut, University of Alhayat, University of Mosul, University of Koya, 
Azhar Institute for Science and Islamic Sharia, University of Tikrit, 
University of Diyala, Beji Oil Institute, Kirkuk Oil Institute

Kurdistan TV Channel, Kurdsat TV Channel, Gali Kurdistan TV, Zagros 
TV, Rudaw TV, KNN TV, NRT TV, Payam TV, Speda TV channel, Al-
Sumaria TV, Al-Sharqiya TV, Al-Iraqia, Al-Arabiya, Al-Jazeera

ــة  ــل، المديريــة العامــة لمــرور اربيــل، مديري مديريــة شــرطة االقليــم، مديريــة شــرطة اربي
ــل،  ــة العامــة ألقامــة اربي ــل، المديري ــة العامــة لجنســية اربي ــل، المديري هندســة مــرور اربي
المديريــة العامــة لجــوازات اربيــل، المديريــة العامــة لصحــة الســليمانية، المديريــة العامــة 
لتربيــة اربيــل، رئاســة محكمــة اســتئناف اربيــل، هيئــة التنقيــب والســيطرة النوعيــة، منظمــة 
قنديــل، مطــار اربيــل الدولــي، دائــرة كاتــب عــدل اربيــل، غرفــة تجــارة وصناعــة اربيــل، 
غرفــة تجــارة وصناعــة بغــداد، غرفــة تجــارة وصناعــة الموصــل، المديريــة العامــة، لطــرق 
وجســور اربيــل، ســوق  اربيــل لــاوراق الماليــة، المديريــة العامــة لكهربــاء اربيــل، مديريــة 
توزيــع كهربــاء الفــرات االوســط، مؤسســة البارزانــي الخيريــة، المديريــة العامــة، لتســجيل 

ــة المحاميــن الشــركات، هيئــة اســتثمار اربيــل، نقابــة المهندســين، نقاب

ــة  ــليمانية، كلي ــة الس ــة/ جامع ــون والسياس ــة القان ــليمانية، كلي ــة الس ــة جامع رئاس
ــي،  ــل التقن ــد اربي ــري، معه ــة/ كف ــون الجميل ــد الفن ــل، معه ــة/ اربي ــون الجميل الفن
فــي  االمريكيــة  الجامعــة  بــردرش،  تربيــة  مديريــة  بــردرش،  الفنــي/  المعهــد 
ــة الفرنســية،  ــة، الجامعــة اللبناني ــر الطبي الســليمانية، جامعــة دهــوك، جامعــة هولي
ــة  ــان، جامع ــة جيه ــوران، جامع ــة س ــداد، جامع ــة بغ ــة/ جامع ــة الرياضي ــة التربي كلي
كركــوك، جامعــة الكــوت، جامعــة الحيــاة، جامعــة الموصــل، جامعــة كويــة، معهــد 
األزهــر للعلــوم االســامية والشــرعية، جامعــة تكريــت، جامعــة ديالــى، معهــد 

ــوك ــي كرك ــط ف ــب النف ــد تدري ــي، معه ــي بيج ــط ف ــب النف تدري

قنــاة كوردســتان الفضائيــة، قنــاة كوردســات الفضائيــة، قنــاة كلــي كوردســتان، قنــاة 
زاكــروس، قنــاة روداو، قنــاة KNN، قنــاة NRT، قنــاة بيــام، قنــاة ســبيدة الفضائيــة، 

قنــاة الســومرية، قنــاة الشــرقية، قنــاة العراقيــة، قنــاة العربيــة، قنــاة الجزيــرة

المديريات

الكليات والمعاهد

القنوات االعامية

Directorates

Universities & Institutes

Media Channels
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 KRG Ministries: Finance and Economy, Interior, Higher Education
 and Scientific Research, Education, Agriculture and Water Resources,
 Health, Justice, Municipalities, Housing and Reconstruction, Trade and
 Industry, Natural Resources, Peshmerga, Planning, Martyrs and Anfal,
 Electricity, Labour and Social Affairs, Transport and Communications,
 Endowments and Religious Affairs
 Iraqi Ministries: Health, Interior, Finance, Defense, Education, Youth
 and Sports, Higher Education and Scientific Research, Industry and
Minerals

 PDK, PUK, Change Movement, Islamic Group, Kurdistan Islamic Union,
Communist Party

Sunni Endowment Diwan, Shiia Endowment Diwan

 Presidency of the Kurdistan Region, Presidency of Federal Republic
of Iraq

 Presidency of Council of Ministers of KRG, Presidency of Council of 
Ministers/ Federal Republic of Iraq

Presidency of the Council of Ministers \ Federal Republic of Iraq, 
Kurdistan Regenal Security Agency 

وزارات حكومــة إقليــم كوردســتان: الماليــة  واالقتصــاد، الداخليــة، التعليــم العالــي والبحــث 
العلمــي، التربيــة، الزراعــة والمــوارد المائيــة، الصحــة، العــدل، البلديــات، اإلســكان واإلعمــار،  
التجــارة والصناعــة، المــوارد الطبيعيــة، البيشــمركة، التخطيــط، الشــهداء والمؤنفليــن، 
الكهربــاء، العمــل والشــؤون االجتماعيــة، النقــل والمواصــات، األوقــاف والشــؤون الدينيــة
التربيــة والتعليــم،  الدفــاع،  الماليــة،  الداخليــة،  الصحــة،  اإلتحاديــة:  الحكوميــة  وزارات 

الرياضــة والشــباب، التعليــم العالــي والبحــث العلمــي، الصناعــة والمعــادن.

رئاسة إقليم كوردستان، رئاسة جمهورية العراق اإلتحادي

رئاسة مجلس وزراء إقليم كوردستان، رئاسة مجلس وزراء/ جمهورية العراق 
اإلتحادي

رئاسة مجلس الوزراء/جمهورية العراق اإلتحادي، وكالة األمن القومي/االسايش 

وزارات

 األحزاب السياسية

ديوان الوقف

Ministries

Political Parties

Endowment Diwan

رئاسة إقليم كوردستان

رئاسة مجلس الوزراء

مجلس أمن إقليم كوردستان

Presidency of the Kurdistan Region

Presidency of the Council of Ministers

Regional Security Agency

ــة  ــتاني، حرك ــي الكوردس ــاد الوطن ــزب اإلتح ــتاني، ح ــي الكوردس ــزب الديمقراط الح
ــيوعي ــزب الش ــتاني، الح ــامي الكوردس ــاد اإلس ــامية، اإلتح ــة اإلس ــر، الجماع التغيي

ديوان الوقف السني، ديوان الوقف الشيعي

المشاريع
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 Korek Telecom, Newroz Telecom, Asiacell, Zain Iraq, Mobitel, Erbil
 International Hotel, Divan Hotel, Rotana Hotel\ Erbil, Khanzad Hotel,
 Van Royal Hotel, Lamasu Hotel, Royal Ainkawa Hotel, Nobel Hotel,
Barzan Hotel, Grand Melenium Hotel

 Salahuddin Holding Company, Ster Group, Hemn Group, Hiwa Group,
 Dareen Group Company, Farouk Holding Company, North Holding,
 MASS Holdings, Melat Holding Company, Jebal Group Company,
 Jabal Sara Company, Lafarge Group, Bayad Samsung, Yüksel
Construction Company, Ster Group, Federal Corporation, Suhail Al-

 Ghazal\ Samsung Air Conditioners, UB HOLDING Company, Erbil
Steel Company

 Sardar Group, Khila Group, Felka Motor Company, Heydari Motor
 Company, Nariman Motor Company, Carzon Motor Company, Saz
 Toyota Company, Jehan Motors Company, Bakhit Motor Company,
 Land Rover, BMW, Mercedes-Benz, Hyundai, Isuzu, Mitsubishi, KIA,
Toyota, Skoda, Nissan, Jaguar

Carrefour Erbil, City Center, Majdi Mall, Family Mall, Royal Mall, Mega 
Mall, COCA COLA, Pepsi, Vestel, LG, BEKO, Haier, Carrier, Siemens, 
Bosh, DeWalt, PX Company

Sardam Hospital, Kurdistan Cardiac Center, College of Nursing, Nana 
Kali Hospital, Zheen International Hospital, Lukman Hakim Hospital , 
Soran Private Hospital, Shifa Private Hospital, Erbil Teaching Hospital, 
Maternity Hospital, Jordanian Hospital for Eyes, Medya Diagnostic 
Center

ــل  ــدق اربي ــل، فن ــن العــراق، موبيتي ــوروز تيليكــوم، اسياســيل، زي كــورك تيليكــوم، ن
ــال،  ــان روي ــدق ف ــزاد، فن ــدق خان ــل، فن ــا/ اربي ــدق روتان ــان، فن ــدق ديف ــي، فن الدول
فنــدق الماســو، فنــدق عنــكاوة، فنــدق نوبــل، فنــدق بــارزان، فنــدق كرانــد ميلينيــوم

ــركة  ــروب، ش ــوا ك ــروب، هي ــن ك ــروب ،همي ــتير ك ــة، س ــن القابض ــاح الدي ــركة ص ش
داريــن كــروب، شــركة فــاروق القابضــة، شــركة شــمال القابضــة، شــركة مــاس 
ــارج  ــارة، الف ــل س ــركة جب ــروب، ش ــال ك ــركة جب ــة، ش ــت القابض ــركة مل ــة، ش القابض
كــروب، شــركة بيــاد سامســونج، شــركة يوكســال لانشــاءات، ســتير كــروب، شــركة 
 ،UB HOLDING فيــدرال، شــركة ســهيل الغــزال / مكيفــات سامســونج، شــركة

ــل ــد اربي ــركة حدي ش

مجموعــة شــركات ســردار للســيارات، مجموعــة شــركات كالــة، شــركة فلكــة 
كارزون  شــركة  للســيارات،  نريمــان  شــركة  للســيارات،  حيــدري  شــركة  للســيارات، 
ــيارات،  ــت للس ــركة البخي ــورز، ش ــان موت ــركة جيه ــا، ش ــاز تويوت ــركة س ــيارات، ش للس
شــركة، النــد روفــر، شــركة BMW، شــركة مارســيدس بينــز، شــركة هيونــداي، شــركة 
ــا، شــركة ســكودا، شــركة  ــا، شــركة تويوت اســوزو، شــركة ميسوبيشــي، شــركة كي

ــوار  ــركة جاك ــان، ش نيس

كارفور اربيل، ستي سنتر، مجدي مول فاملي مول، رويال مول، ميكا مول، كوكا 
PX كوال، بيبسي، فيستل، ال جي، بيكو، هاير، كارير، سيمنز، بوش، دي والت، شركة

مستشــفى ســردم، مركــز كوردســتان للقلــب، كليــة التمريــض، مستشــفى نانــة كلــي، 
ــي،  ــوران االهل ــفى س ــم، مستش ــان الحكي ــفى لقم ــي، مستش ــن الدول ــفى زي مستش
الــوالدة،  مستشــفى  التعليمــي،  اربيــل  مستشــفى  االهلــي،  الشــفاء  مستشــفى 

ــي  ــا التخصص ــز ميدي ــون، مرك ــي للعي ــفى االردن المستش

الفنادق و شركات االتصاالت

الشركات القابضة

شركات السيارات

الموالت و الوكاالت

المستشفيات

Hotels & Telecommunication Companies

Holding Companies

Cars Companies

Malls & agency

Hospitals

Projects
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The United Nations H.Q, UNICEF, UNHCR, UNDP, WFP, WHO, ICRC, 
IRC, USAID, IRCS

UAE Consulate, Egyptian Consulate, Jordanian Consulate, U.S. 
Consulate, British Consulate, French Consulate, German Consulate, 
Turkish Consulate, Polish Consulate, Dutch Consulate, Italian 
Consulate, Russian Consulate, Iranian Consulate, Czech Consulate, 
Korean Embassy, SpaIn Consulate, Hungarian Consulate, Sudanese 
Consulate, Kuwaiti Consulate, Romanian Consulate, Diplomatic 
Center of America

Iraqi Airways, Lufthansa, Emirates, Qatar Airways, Atlas Jet, Turkish 
Airlines, Austrian Airlines, Pegasus Aviation, Egypt Air, MEA, Flay Dubai
Etihad Airways, Royal Jordanian, Air Arabia, Zagros Jet, Mateen Cargo, 
Dnata Aviation Service, Iran Air

North Oil Company, North Gas Company, SOC, General Company 
for Distribution of Petroleum products, North Refineries Company\ 
Beji Refinery, Iraqi Drilling Company, Crescent Petroleum Company, 
Dana Gas, Hunt Oil Company, DNO Company, Marathon Petroleum 
Company, KNOC, HKN Company, Gulf Keystone, KAR Group for Oil 
Projects, Exone Mobil Oil, Chevron Oil Company, TAQA-ATRUSH, Gaz 
Prome Neft Petroleum, Cerf Oil Company for Oil Services, Repsol oil

KIB, AlBarakaa Bank, İş Bank, Turkish Ziraat Bank, Bank of Erbil, Bank 
of the Middle East, Ashur Bank, Bloom Bank, Bank of Dar Salaam, 
BBCA Bank, Bank of Mosul, Cihan Bank, Sumer Commercial Bank, 
Commercial Bank of Baghdad, Byblos Bank, TBI, North Bank, Rasheed 
Bank, Rafidain Bank, Francis Bank, Development Bank, IBL Bank, Al-
Ahli Bank of Iraq, Al-Mansour Bank, Abu Dhabi Islamic Bank

المقــر الرئيســي لامــم المتحــدة فــي إقليــم كوردســتان، يونيســيف، المفوضيــة 
الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الاجئيــن، برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي، 
للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  العالميــة،  الصحــة  العالمــي، منظمــة  األغذيــة  برنامــج 
الدولــي،  لإلنمــاء  الوكالةاألمريكيــة  الدوليــة،  االحمــر  الصليــب  منظمــة  األحمــر، 

الهــال االحمــر العراقــي 

ــة،  ــة االمريكي ــة، القنصلي ــة االردني ــة، القنصلي ــة المصري ــة، القنصلي ــة االماراتي القنصلي
ــة،  ــة التركي ــة، القنصلي ــة االلماني ــة الفرنســية، القنصلي ــة، القنصلي ــة البريطاني القنصلي
القنصليــة البولونيــة، القنصليــة الهولنديــة، القنصليــة االيطاليــة، القنصليــة الروســية، 
ــبانية،  ــة االس ــة، القنصلي ــفارة الكوري ــيكية، الس ــة التش ــة، القنصلي ــة االيراني القنصلي
القنصليــة  الكويتيــة،  القنصليــة  الســودانية،  القنصليــة  الهنكاريــة،  القنصليــة 

ــي ــي االمريك ــز الدبلوماس ــة، المرك الروماني

ــة،   ــة القطري ــوط الجوي ــران اإلمارات،الخط ــزا، طي ــة، لوفتان ــة العراقي ــوط الجوي الخط
أطلــس جــت، الخطــوط الجويــة التركيــة، الخطــوط الجويــة النمســاوية، بيكاســوز 
ــران الشــرق االوســط، فــاي  ــة/ طي ــة اللبناني ــران، الخطــوط الجوي ــران، مصــر للطي للطي
دبــي، طيــران االتحــاد، الملكيــة االردنيــة، طيــران العربيــة، زاكــروس جــت، متيــن 

ــة  ــة اإليراني ــوط الجوي ــران، الخط ــات الطي ــا لخدم ــوي، دانات ــحن الج للش

شــركة نفــط الشــمال، شــركة غــاز الشــمال، شــركة نفــط الجنــوب، الشــركة العامــة 
لتوزيــع المنتجــات النفطيــة، شــركة مصافــي الشــمال / مصفــى بيجــي، شــركة الحفــر 
العراقيــة، شــركة نفــط الهــال، شــركة دانــا غــاز، شــركة هانــت للنفــط، شــركة 
 ،HKN ــركة ــوري، ش ــي الك ــط الوطن ــركة النف ــوم، ش ــون بترولي ــركة ماراث DNO، ش
ــون  ــركة اكس ــة، ش ــاريع النفطي ــركة كار للمش ــط، ش ــتون للنف ــف كيس ــركة كول ش
موبيــل للنفــط، شــركة شــيفرون للنفــط، شــركة طاقــة للنفــط، شــركة كاز بــروم 

ــط ــول للنف ــركة ريبس ــة، ش ــات النفطي ــيرف للخدم ــل س ــركة اوي ــط، ش للنف

ــي، مصــرف بركــة التركــي، مصــرف اســيا التركــي،  مصــرف  مصــرف كوردســتان الدول
ايــش بانــك، مصــرف الزراعــة التركــي، مصــرف اربيــل، مصــرف الشــرق االوســط، مصــرف 
اشــور، مصــرف بلــوم،   مصــرف دار الســام، مصــرف BBCA، مصــرف الموصــل، مصــرف 
ــرف  ــوس، مص ــرف بيبل ــاري، مص ــداد التج ــرف بغ ــاري، مص ــومر التج ــرف س ــان، مص جيه
العــراق التجــاري، مصــرف الشــمال، مصــرف الرشــيد، مصــرف الرافديــن، فرانســس بانــك، 
مصــرف التنميــة، مصــرف IBL، مصــرف االهلــي العراقــي، مصــرف المنصــور، بنــك 
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 Korek Telecom, Newroz Telecom, Asiacell, Zain Iraq, Mobitel, Erbil
 International Hotel, Divan Hotel, Rotana Hotel\ Erbil, Khanzad Hotel,
 Van Royal Hotel, Lamasu Hotel, Royal Ainkawa Hotel, Nobel Hotel,
Barzan Hotel, Grand Melenium Hotel

 Salahuddin Holding Company, Ster Group, Hemn Group, Hiwa Group,
 Dareen Group Company, Farouk Holding Company, North Holding,
 MASS Holdings, Melat Holding Company, Jebal Group Company,
 Jabal Sara Company, Lafarge Group, Bayad Samsung, Yüksel
Construction Company, Ster Group, Federal Corporation, Suhail Al-
 Ghazal\ Samsung Air Conditioners, UB HOLDING Company, Erbil
Steel Company

 Sardar Group, Khila Group, Felka Motor Company, Heydari Motor
 Company, Nariman Motor Company, Carzon Motor Company, Saz
 Toyota Company, Jehan Motors Company, Bakhit Motor Company,
 Land Rover, BMW, Mercedes-Benz, Hyundai, Isuzu, Mitsubishi, KIA,
Toyota, Skoda, Nissan, Jaguar

Carrefour Erbil, City Center, Majdi Mall, Family Mall, Royal Mall, Mega 
Mall, COCA COLA, Pepsi, Vestel, LG, BEKO, Haier, Carrier, Siemens, 
Bosh, DeWalt, PX Company

Sardam Hospital, Kurdistan Cardiac Center, College of Nursing, Nana 
Kali Hospital, Zheen International Hospital, Lukman Hakim Hospital , 
Soran Private Hospital, Shifa Private Hospital, Erbil Teaching Hospital, 
Maternity Hospital, Jordanian Hospital for Eyes, Medya Diagnostic 
Center

ــل  ــدق اربي ــل، فن ــن العــراق، موبيتي ــوروز تيليكــوم، اسياســيل، زي كــورك تيليكــوم، ن
ــال،  ــان روي ــدق ف ــزاد، فن ــدق خان ــل، فن ــا/ اربي ــدق روتان ــان، فن ــدق ديف ــي، فن الدول
فنــدق الماســو، فنــدق عنــكاوة، فنــدق نوبــل، فنــدق بــارزان، فنــدق كرانــد ميلينيــوم

ــركة  ــروب، ش ــوا ك ــروب، هي ــن ك ــروب ،همي ــتير ك ــة، س ــن القابض ــاح الدي ــركة ص ش
داريــن كــروب، شــركة فــاروق القابضــة، شــركة شــمال القابضــة، شــركة مــاس 
ــارج  ــارة، الف ــل س ــركة جب ــروب، ش ــال ك ــركة جب ــة، ش ــت القابض ــركة مل ــة، ش القابض
كــروب، شــركة بيــاد سامســونج، شــركة يوكســال لانشــاءات، ســتير كــروب، شــركة 
 ،UB HOLDING فيــدرال، شــركة ســهيل الغــزال / مكيفــات سامســونج، شــركة

ــل ــد اربي ــركة حدي ش

مجموعــة شــركات ســردار للســيارات، مجموعــة شــركات كالــة، شــركة فلكــة 
كارزون  شــركة  للســيارات،  نريمــان  شــركة  للســيارات،  حيــدري  شــركة  للســيارات، 
ــيارات،  ــت للس ــركة البخي ــورز، ش ــان موت ــركة جيه ــا، ش ــاز تويوت ــركة س ــيارات، ش للس
شــركة، النــد روفــر، شــركة BMW، شــركة مارســيدس بينــز، شــركة هيونــداي، شــركة 
ــا، شــركة ســكودا، شــركة  ــا، شــركة تويوت اســوزو، شــركة ميسوبيشــي، شــركة كي

ــوار  ــركة جاك ــان، ش نيس

كارفور اربيل، ستي سنتر، مجدي مول فاملي مول، رويال مول، ميكا مول، كوكا 
PX كوال، بيبسي، فيستل، ال جي، بيكو، هاير، كارير، سيمنز، بوش، دي والت، شركة

مستشــفى ســردم، مركــز كوردســتان للقلــب، كليــة التمريــض، مستشــفى نانــة كلــي، 
ــي،  ــوران االهل ــفى س ــم، مستش ــان الحكي ــفى لقم ــي، مستش ــن الدول ــفى زي مستش
الــوالدة،  مستشــفى  التعليمــي،  اربيــل  مستشــفى  االهلــي،  الشــفاء  مستشــفى 

ــي  ــا التخصص ــز ميدي ــون، مرك ــي للعي ــفى االردن المستش

الفنادق و شركات االتصاالت

الشركات القابضة

شركات السيارات

الموالت و الوكاالت

المستشفيات

Hotels & Telecommunication Companies
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The United Nations H.Q, UNICEF, UNHCR, UNDP, WFP, WHO, ICRC, 
IRC, USAID, IRCS

UAE Consulate, Egyptian Consulate, Jordanian Consulate, U.S. 
Consulate, British Consulate, French Consulate, German Consulate, 
Turkish Consulate, Polish Consulate, Dutch Consulate, Italian 
Consulate, Russian Consulate, Iranian Consulate, Czech Consulate, 
Korean Embassy, SpaIn Consulate, Hungarian Consulate, Sudanese 
Consulate, Kuwaiti Consulate, Romanian Consulate, Diplomatic 
Center of America

Iraqi Airways, Lufthansa, Emirates, Qatar Airways, Atlas Jet, Turkish 
Airlines, Austrian Airlines, Pegasus Aviation, Egypt Air, MEA, Flay Dubai
Etihad Airways, Royal Jordanian, Air Arabia, Zagros Jet, Mateen Cargo, 
Dnata Aviation Service, Iran Air

North Oil Company, North Gas Company, SOC, General Company 
for Distribution of Petroleum products, North Refineries Company\ 
Beji Refinery, Iraqi Drilling Company, Crescent Petroleum Company, 
Dana Gas, Hunt Oil Company, DNO Company, Marathon Petroleum 
Company, KNOC, HKN Company, Gulf Keystone, KAR Group for Oil 
Projects, Exone Mobil Oil, Chevron Oil Company, TAQA-ATRUSH, Gaz 
Prome Neft Petroleum, Cerf Oil Company for Oil Services, Repsol oil

KIB, AlBarakaa Bank, İş Bank, Turkish Ziraat Bank, Bank of Erbil, Bank 
of the Middle East, Ashur Bank, Bloom Bank, Bank of Dar Salaam, 
BBCA Bank, Bank of Mosul, Cihan Bank, Sumer Commercial Bank, 
Commercial Bank of Baghdad, Byblos Bank, TBI, North Bank, Rasheed 
Bank, Rafidain Bank, Francis Bank, Development Bank, IBL Bank, Al-
Ahli Bank of Iraq, Al-Mansour Bank, Abu Dhabi Islamic Bank

المقــر الرئيســي لامــم المتحــدة فــي إقليــم كوردســتان، يونيســيف، المفوضيــة 
الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الاجئيــن، برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي، 
للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  العالميــة،  الصحــة  العالمــي، منظمــة  األغذيــة  برنامــج 
الدولــي،  لإلنمــاء  الوكالةاألمريكيــة  الدوليــة،  االحمــر  الصليــب  منظمــة  األحمــر، 

الهــال االحمــر العراقــي 

ــة،  ــة االمريكي ــة، القنصلي ــة االردني ــة، القنصلي ــة المصري ــة، القنصلي ــة االماراتي القنصلي
ــة،  ــة التركي ــة، القنصلي ــة االلماني ــة الفرنســية، القنصلي ــة، القنصلي ــة البريطاني القنصلي
القنصليــة البولونيــة، القنصليــة الهولنديــة، القنصليــة االيطاليــة، القنصليــة الروســية، 
ــبانية،  ــة االس ــة، القنصلي ــفارة الكوري ــيكية، الس ــة التش ــة، القنصلي ــة االيراني القنصلي
القنصليــة  الكويتيــة،  القنصليــة  الســودانية،  القنصليــة  الهنكاريــة،  القنصليــة 

ــي ــي االمريك ــز الدبلوماس ــة، المرك الروماني

ــة،   ــة القطري ــوط الجوي ــران اإلمارات،الخط ــزا، طي ــة، لوفتان ــة العراقي ــوط الجوي الخط
أطلــس جــت، الخطــوط الجويــة التركيــة، الخطــوط الجويــة النمســاوية، بيكاســوز 
ــران الشــرق االوســط، فــاي  ــة/ طي ــة اللبناني ــران، الخطــوط الجوي ــران، مصــر للطي للطي
دبــي، طيــران االتحــاد، الملكيــة االردنيــة، طيــران العربيــة، زاكــروس جــت، متيــن 

ــة  ــة اإليراني ــوط الجوي ــران، الخط ــات الطي ــا لخدم ــوي، دانات ــحن الج للش

شــركة نفــط الشــمال، شــركة غــاز الشــمال، شــركة نفــط الجنــوب، الشــركة العامــة 
لتوزيــع المنتجــات النفطيــة، شــركة مصافــي الشــمال / مصفــى بيجــي، شــركة الحفــر 
العراقيــة، شــركة نفــط الهــال، شــركة دانــا غــاز، شــركة هانــت للنفــط، شــركة 
 ،HKN ــركة ــوري، ش ــي الك ــط الوطن ــركة النف ــوم، ش ــون بترولي ــركة ماراث DNO، ش
ــون  ــركة اكس ــة، ش ــاريع النفطي ــركة كار للمش ــط، ش ــتون للنف ــف كيس ــركة كول ش
موبيــل للنفــط، شــركة شــيفرون للنفــط، شــركة طاقــة للنفــط، شــركة كاز بــروم 

ــط ــول للنف ــركة ريبس ــة، ش ــات النفطي ــيرف للخدم ــل س ــركة اوي ــط، ش للنف

ــي، مصــرف بركــة التركــي، مصــرف اســيا التركــي،  مصــرف  مصــرف كوردســتان الدول
ايــش بانــك، مصــرف الزراعــة التركــي، مصــرف اربيــل، مصــرف الشــرق االوســط، مصــرف 
اشــور، مصــرف بلــوم،   مصــرف دار الســام، مصــرف BBCA، مصــرف الموصــل، مصــرف 
ــرف  ــوس، مص ــرف بيبل ــاري، مص ــداد التج ــرف بغ ــاري، مص ــومر التج ــرف س ــان، مص جيه
العــراق التجــاري، مصــرف الشــمال، مصــرف الرشــيد، مصــرف الرافديــن، فرانســس بانــك، 
مصــرف التنميــة، مصــرف IBL، مصــرف االهلــي العراقــي، مصــرف المنصــور، بنــك 
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VANA PLAZA
Opposite to Par Hospital,
60 m St., Erbil, Iraq

T +964 750 299 1934

VANA 1
Opposite to Soran Hospital,
60 m St., Erbil, Iraq

T +964 750 093 1934

VANA MOSUL
Alzuhor quarter, Mosul, Iraq

T +964 773 111 1934
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