
1 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2018 ساڵی  ت له رتی تایبه كه پیشهسازی كانی زراندنی كارگه ت بۆ دامه رێنمایی و پالنی پێدانی مۆڵه

 

 2018لعام  الصناعية خطة منح إجازات تأسيس معامل القطاع الخاصو  تعليمات
 

Instruction and Licensing Plan for Private Sector Industrial Plant 2018 
 
 

 
   2717زی  رماوه سه                                                                                                                                                                                       

  2018 کانونی یهکهمی                                                                                                                                                                

                  January 2018  

 

 رێمی كـوردسـتان عـیراق تی هـه حكومه

 سازی شهتی بازرگانی وپی زاره وه

 دواداچوون تی گشتی پالن دانان وبه رایه به رێوه به
 سازی پێدانی پیشه شه تی گشتی گه رایه به رێوه به

 حكومة اقليم كوردستان العراق
 ة التجارة والصناعةوزار

 المديرية العامة للتخطيط والمتابعة

 المديرية العامة للتنمية الصناعية
 

Kurdistan Region Government 

Ministry of Trade & Industry 

G.D. of Planning & Follow up 

G.D. of Industrial Development 

 



2 

 
 
 

رتی  كانی كه زراندنی كارگه ت بۆ دامه پێدانی مۆله ی2018پالنی 
تی گشتی پالن  رایه به رێوه بهی نگ ماهه هاوكاری و هه  به ت تایبه

پێدانی  شه تی گشتی گه رایه به رێوه بهو  دانان و بهدواداچوون
ش  هاوبه كی یه لێژنه توێژینهوەی نجامی ئه و له  سازی پیشه

ی ڵپێدانی مۆلهت له سابۆ   كییه ره كی سه مایه و بنه كراوه  ئاماده
2018 . 

 سازی تی بازرگانی و پیشه زاره وه                                                
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 ت رتی تایبه كه شهسازیپیكانی  زراندنی كارگه ت بۆ دامه پێدانی مۆڵه ی2018پالنی 
م  رهـه تـانی بهاڵر ئـابووری و سـه لهکـاریەهری  جیهـان و   وت لـه زینی نرخی نه و دابه 2014ساڵی   رێمی كوردستان له ی هه بودجه  ندیدار به یوه كانی په كێشه

بۆ دروسـت   كیه ره كان دوو هۆكاری سه ئابوورییه  رته بوونی كه نه نگ ی داهات و هاوسه رچاوه ك سه یه  ستن به پشت به  خات كه رده هد  م راستیه وت ئه ری نه هێنه
   .كان ئابوورییه  یرانه بوونی قه

ها  روه رێم و هـه ری ههوپێدانی ئابو ره ی په پرۆسه  ت له رتی تایبه كه  خدان به می ئابووری بازار و بایه و كردنی سیسته یره په  رێم له تی هه تی حكومه سیاسه
دابــین كردنــی   ڕۆڵــی خــۆی ببینێــت لــه  كــه  ت كــردووه رتی تایبــه كــه  لی جۆراوجــۆر وای لــه ل وپــه بــازاری كوردســتان بــۆ كرینــی كــه  داواكــاری لــه رزبوونی بــه

   .كان له ل و په م هێنان یان هاوردنی كه رهه سازی و به كانی پیشه زراندنی کارگه رێەای دامه  كانی بازار له پێداویستیه

رتی  كـوو كـه كان وه ره م هێنه رهه به  رته و جیاوازی زۆری نێوان كه  گیراوه چاو نه كی ئابووری ره ره مای سه ندێك بنه , هه  ته م سیاسه ردنی ئهجێ ك جێ به  له
  نەی لـه بوونی هاوسـه و نـه  سـت بـووهرتی بیناسـازی درو رتی بازرگانی و كه ت كه تایبه  كان به تەوزارییه خزمه  رته ر كه رامبه به  سازی له رتی پیشه كشتوكالی و كه
   .می خۆماڵی رهه های به و به  های هاورده كی دیار نێوان به هۆكاریك بۆ دروست بوونی جیاوازیه  ته نێوانیان بووه

شـداری  دۆخیكی گۆنجـاو بـۆ بهدات بـۆ دابـین كردنـی بـارو ده ڵو و هـه  ت دارێژراوه رتی تایبه كه  مای پشتەیری له ر بنه سه  رێم له تی هه تی حكومه سیاسه
كانی بچـووك و  زراندنی كارگه ت بدات بۆ دامه رتی تایبه هانی كهوە كانیان  مه رهه سازی و پاراستنی به رزی پیشه ریەای پێدانی قه  م هێنان و له رهه به  كردنیان له
   .ندی مامناوه

  كـه  و كارگانـه ی ئـه ژماره 2016 ساڵیكۆتایی   اڵم له ، به  بووه  كارگه(694)ی  نزیكه 2003 ساڵیا ت ت رتی تایبه ن كه الیه  زراو له كانی دامه ی گشتی كارگه ژماره
ی تـا كۆتـای 2010 سـاڵی  نها له و ته  ت زیادی كردووه رتی تایبه ن كه الیه  له  زراندنی كارگه ها داواكاری بۆ دامه روه هه . كارگه(3900)ی  نزیكه  ته یشتووه هگ  كاردایه  له

   . ت دراوه رتی تایبه كه  به  زراندنی كارگه ت بۆ دامه مۆله(1870)  زۆرتر له 2016 ساڵی

  شـداری كـردن لـه ت بـۆ به رتی تایبـه پشتەیری كردنـی كـه  رێم له تی هه تی حكومه جێ كردنی سیاسه ستی جێ به به مه  سازی به تی بازرگانی و پیشه زاره وه
كانی نـوی  زراندنی كارگه ت بۆ دامه ی پێدانی مۆڵه نهسااڵكان،پالنی  زراندنی كارگه دامه  له  رته م كه ی ئه رمایه ها پاراستنی سه روه هكان و ه سازییه پیشه  چاالكییه

گرخسـتنی  كار بهێنرێـت بـۆ به ت بـه هرتی تایب ك بۆ كه كوو رێنماییه توانرێت وه ده  ,كه  ی كردووه ئاماده  وه ی خواره م خاالنه مای ئه ر بنه سه ویات له وله پێی ئه  و به
 .سازی دیاریكراو كانی پیشه بواره  یان له رمایه سه
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  .كان سازییه پیشه  مه رهه به  ریم له كانی دانیشتوانی هه تی پێداویستیه دیراسه .1
  .مێك رهه ر به م هێنانی خۆمالی بۆ هه رهه م هێنراو و توانای به رهه بڕی به .2
  .مێك رهه به  رجۆره م هێنانی هه رهه كنۆلۆجیای پێویست بۆ به ی خاو و ته سته ره بوونی كه توانایی هه .3
 .م رهه تی به رزكردنی ئاستی جۆریه كان و به ری نێوان كارگه كی گونجاو بۆ ركابه یه دابین كردنی ژینەه .4

 : مانه رهه و به ئه  دات به ت گرنەی ده ی پێدانی مۆله 2018پالنی 
    .ێستا پێویستنبارودۆخی ئ  له  ا: كه
   .كرێت بازاری خۆمالی یان بیانی دابین ده  ئاسانی له  م هێنانیان به رهه ی خاو بۆ به سته ره ب: كه
 .بێت رێمی كوردستان هه سنووری هه  م هێنانیان له رهه كنۆلۆجی وهێزی كاری پێویست بۆ به دابین كردنی ته توانایج: 

م  ئه  درێت كه ده  كانه و كارگه ت به م ، مۆله رده كنۆلۆجیای سه رێمی كوردستان و هێنانی ته هه  سازی له ای پیشهرز كردنی ئاستی توان ها بۆ به روه هه
 :ن جێ بكه  جێ به  وه ی خواره رجانه مه

   .رتر بێت و سه ره به 2011  م هێنان له رهه كانی به مۆدێلی ئامێره .1
   .كانی جیهانی بێت رپێكراوه باوه  ره ستانده  ك له یان یه  ری عێراقی وه ستانده پێی  می كۆتایی به رهه كانی به ندییه تمه تایبه .2
   .چاو بكرێت م هێنان ره رهه كاتی به  له  ن كارگه ن خاوه الیه  له  كان و رێ و شوێنی پێویست بۆ پاراستنی ژینەه موو رێنماییه هه .3
 .  رێنمایی هاوپێچ دیاركراوه  له  بكات كه  و خاالنه چاوی ئه ، ره  نی كارگهزراند ت و دامه رگرتنی مۆله كاتی وه  بێت له داواكار ده .4

كی  یه پرۆژه  رجێك كه مه  درێت به تی پێ ده كی تر بكات و مۆله یه ر پرۆژه توانێت داوای هه ر ده رهێنه به دا ،وه م پالنه پێكراو له  كانی ئاماژه مه رهه به  له جەه
   .بێت ههری وگرنگ بێت و گرنەی ئابو

 : له  بریتینه  شكراون كه جیاواز دابه ی ڵه كۆمهوت  رحه سه له  كه  ن كراوهیپۆل (ISIC 3. 1)مای ر بنه سه كان له سازییه پیشه  جۆری چاالكییه
 خۆراك  :م كه یه ی ڵه كۆمه .1
 رستن و چنین  :م دووه ی ڵه كۆمه .2
 بیناسازی  :م سێ یه ی ڵه كۆمه .3
 كان  هیفلزكانزا  :م چواره ی ڵه كۆمه .4
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 كان  نافلزیه :م پێنجه ی ڵه كۆمه .5
 بایی  كاره :م شه شه ی ڵه كۆمه .6
  ئامێر و مكائن :م وته حه ی ڵه كۆمه .7

 2018ت بۆ ساڵی  تایبه کهرتی سازی پیشهدامهزراندنی کارگهکانی ت بۆ  رێنمایی پێدانی مۆله

    ی سـاڵی (25)  سـازی ژمـاره گـوزاری پیشه  رمایه یاسـای سـه  م لـه شـی دووه به  لـه ) 3 )ی  ددهمـا  م لـه وارهچپێ ی خاڵی   سازی به ی پیشه تی پرۆژه پێدانی مۆله. 1
  .بێت ی عێڕاقی ده 1991

 (سلیمانی و دهۆك  ، ولێر هه )  سازی پێدانی پیشه شه كانی گه تییه رایه به رێوه به  ك له ر یه ن هه الیه سازی له كانی پیشه تازه  ت بۆ پرۆژه كانی پێدانی مۆڵه قۆناغه. 2
  .سازی پێدانی پیشه شه گه تی گشتی  رایه به ڕێوه ن به الیه  ندی له زامه ڕه کۆتایی پێ دێت بهتمان  زاره ی وه( 2018 )پێ ی پالنی ساڵی   كرێت به جێ ده  جێ به

 : ت كانی پێدانی مۆڵه رجه مه. 3

 : رجدار تی مه مۆڵه :أ

 کوومیان کهرستهی خاوە له کارگهکانی تری پیشهسازی وە یان بهرههمێکی ستراتیژییه له کهرتهکانی تر وەهه بهرهمۆڵهتی مهرجدار بهو کارگانه دەدرێت ک
هیهک کارگهی بهرههم هێنانی چیمهنتۆی سپی , بهرههم هێنانی ئاسن و پۆال به ههموو شێوەکانی , بهههرم هێنانی مهوادی سهرەکی پترۆکیمیاوی , ب

پهسهندی لێژنهی ههڵسهنەاندن که وە یان ههر پرۆژەیهک ,  و کارگهکانی کهرپوچی هونهری و.... هتد (تجمیع السیارات) بهستنی پارچهکانی ئۆتۆمبیل
 .بکات

دەست نیشان و ههڵسهنەاندنیان بۆ ) هەولێر , سلێمانی , دهۆک ( ئهم پرۆژانه له الیهن لێژنهیهکی تایبهت له بهرێوەبهرایهتی گهشهپێدانی پیشهسازی  
 .دەکرێت 

  

كـان  رجێك مـۆدێلی ئامێره مـه  بـه  و كۆمپانیانه رمی ئه ری فه كان یان نوێنه ری ئامێره مهێنه رهه ن كۆمپانیای به الیه  ند كراو له سه لۆكی په ته كردنی كه  ئاماده .1
  ربەیردرێـت لـه وه  زمانی تر بوو پێویسته  ر به گه ئه  یان ئینەلیزی وه (بی ره كوردی یان عه )سمی عیراقی بێت  زمانی ره  به  بێت وه   ۆجیای سهردەملهکنههتب

   .ر پێكراو كی باوه یه نووسینەه
ڵ  گـه كـان له سـتی كرینـی ئامێره یـان گرێبه  دیاری كـراو یر م هێنه رهه ن كۆمپانیای به الیه له  لۆك كه ته كه (عروض)كان  نرخی ئامێره  ن پرۆژه خاوه  پێویسته .2

   .ش بكات كان پێشكه ی ئامێرهر م هێنه رهه كۆمپانیای به
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 کهلکی ئابووری پرۆژەکه له الیهن یهکێک له نووسینەهکانی ئامادە کردنی کهلکی ئابووری له ههرێمی کوردستان. .3
)  كه تایی پرۆژه ره ی سه خشه نهپێشکهش کردنی  .4 Lay  out    .له کاتی پێویستی ( 
كـان و تۆمـاركردنی  هێنـانی ئامێره  سازی پارێزگاكان به پێدانی پیشه شههتی گ رایه به رێوه شی یاسای به به  له  ن پرۆژه ن خاوه الیه  له  ڵیننامه كردنی به  ئاماده .5

  .به پێچهوانه مۆڵهت ههڵدوەشیتهوە ی  كه وێ بۆ پرۆژه رخان كردنی زه دوای تهیهک ساڵ ی  ماوه  دادنووس له  له
 بـێبه ەن مۆڵهت دەست بهجێبهجێ کردنـی پـرۆژەی نهکـرد , ئهم مـۆڵهته ههڵدەوەشـیتهوەئهگهر له ماوەی سێ ساڵ له دەرچوونی مۆڵهتی مهرجدار خاو .6

 .ئهوەی بەهرێتهوە بۆ دادگا, جا ئهگهر زەوێ بۆ تهرخان کرا یان نه
 

  )تحت التأسيس( زراندن تی دامه ب : مۆڵه
   .بێت  وه ره وسه ره بهو ( 2011 )ساڵی   كان له امێرهو مۆدێلی ئتۆمار بکرێت ی دادنووس  رمانەه فه  كان له ی تۆمار كردنی ئامێره بروانامه .1
 کهلکی ئابووری پرۆژەکه له الیهن یهکێک له نووسینەهکانی ئامادە کردنی کهلکی ئابووری له ههرێمی کوردستان. .2
)  كه تایی پرۆژه ره ی سه خشه نه .3 Lay  out    .له کاتی پێویستی ( 
 یان پاش  سێ ساڵ  پێویسته ئاگادار بکرێتهوە به جێ بهجێ کردنی پرۆژە نهکرد خاوەن مۆڵهت دەست ەوێزئهگهر له ماوەی یهک ساڵ له پێدانی        .4

 پرۆژەکهی تهواو نهکات رێکاری یاسایی بهرامبهری ئهنجام دەدرێت.  پاش وەرگرتنی زەوێ      
 زگاكانێپار یساز شهیپ یدانێپ شهگ یت هیرا به وهێر به یاسای یش به  له  ژهۆن پر خاوه ن هیال  له  ننامهڵی به یكردن  ئاماده     .5

  تێبینی
له دەرەوەی  خۆیـان  ت بـه كی تایبـه كی یـان بینایـه ویـه زه  ر پارچـه سـه وێت له یانه ده  وه  دادنووس تۆمار كراوه  كانی له ئامێره  ی كه ن پرۆژانه و خاوه ئها: 

,   كـۆ كشـتوكاڵ , ژینەـه وه )  یـه م پرۆژه زرانـدنی ئـه ربەـرن بـۆ دامه ندیدار وه یوه نی په هندی گشت الی زامه ره  زرێنن , پێویسته دابمه ناوچهی پیشهسازی
   .بهپێ ی تایبهتمهندی پرۆژەکه  (. .. .. هتدکارەبا ,وار  شوێنه

  .ی بازار بكات نهوا می ره رهه به  یه بۆی هه  پرۆژه,خاوەن  جۆریکۆنترۆڵی ن  الیه له  كه  می كۆتایی پرۆژه رهه پاش پشكنینی به:  ب
 

  (اكمال تاسیس)زراندن  واو كردنی دامه ج : ته
ن  الیه  له   می كارگه رهه م هێنان و دوای پشكنینی به رهه گرخستنی هێڵی به م و به رهه هۆڵی به  كان له ئامێره دامهزراندنی  وه بۆ پرۆژە وی رخانكردنی زه اش ته: پ1

 ئهنجام  بدات. ( اكمال تأسیس المشروع ) کهی زراندنی پرۆژه واو كردنی دامه ته  ن پرۆژه ر خاوه سه  له  كان , پێویسته تاقیەه
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   ساڵ جارێک نوێ بکریتهوە . سێدەبێت ههر  (اکمال تأسیس  ) نتهواوکردنی دامهزراند دامهزراندن و . خاوەن مۆڵهتی4 

 بهپێی پێناسهی پهسهند کراو بێت.پشكنینی  كۆتایی  تایبتمهندی بهرههمهکهی وپاش وك ات تا وهی بازار بك وانه هڕ  می كارگه رهه به    بۆی نییه  ن پرۆژه خاوه .5

   .دا م بواره زا له سێكی شاره زراندنی كه ها دامه روه هه  بێت وه ی گونجاویان هه بێت تاقیەه ده  یه هه  تاقیەه  پێویستیان به  ی كه و پرۆژانه ئه .6 

   بێت.وتوو پێشكه  كه ر برۆژه گه بیت ئه سازی ده پێدانی پیشه شه گشتی گه ری به رێوه تی بهاڵ سه ده  سازی له كی پیشه یه ر پرۆژه كردنی هه (ناء ت  تاس )الوێرد  هه .7

 پێ ی  به , سازی ێدانی پیشهپ شه تی گشتی گه رایه به رێوه ندی به زامه رگرتنی ره بفرۆشرێت یان سكراب بكرێت بێ وه  كانی كارگه هیچ جۆرێك ئامێره  نابێت به . 8

  ی عیراق (1991)ی ساڵی (25)  یاسای ژماره     

 تی پێ  ربكرێت پاشان مۆڵه وه  ته زاره و وه ندی ئه زامه ره  ندیدار بێت پێویسته یوه تێكی په زاره ر وه هه  ر به ی سه كه مه رهه ندی به تمه ك تایبه یه ر كارگه هه .9

   .درێت ده     

 وە  سازی پێدانی پیشه  شه تی گشتی گه رایه به رێوه ندی به زامه هڕ  ی بكات پێویسته كه می كارگه رهه ك داوای گۆرینی جۆری به یه ن پرۆژه خاوه ئهگهر .10

   . 1991ی پیشهسازی ساڵی 25یاسای   22وەربەرێت بهپێ ی ماددەی  الیهنی پهیوەندیدار        

 ی دادنووس تۆمار كرابێت و پشكنینی بۆکان رمانەه فه  كانی له نوێیه  رجێك ئامێره مه  ی بكات به كه فراوانكردن پرۆژه ك داوای یه ن پرۆژه خاوه ئهگهر .11

   . وه كریته كان ده ندیداره یوه په  نه كرێت و ئاگاداری گشت الیه كاری پێویستی بۆ ده  وه , ئه  وه ته ی تایبه ن لێژنه الیه  كرابێت له        

 داواکاری گواستنهوەی خاوەنداریهتی  ی, بهپێنهبێت  یپێشێلکارییهک ە هیچێت وبه کاتێک خاوەن مۆڵهت ههمووی مهرجهکانی وەزارەتمان جێبهجێ کردل .12

 بۆی ئهنجام دەدرێت ههتا بهبێ وەرگرتنی تهواوبوونی مۆڵهت.     

 بۆ کرابێت دەکرێت مۆڵهتی پێ بدرێت پاش وەرگرتنی رەزامهندی بهرێوەبهری گشتی ههر پرۆژەیهک ئاماژە پێ نهکرابێت لهم پالنهدا وە ههڵسهنەاندنی  . 13

 گهشهپێدانی پیشهسازی .      

    پاش پهسهندکردنی جهنابی وەزیری بازرگانی و پیشهسازی . كرێت جێ ده  جێ به  م رێنماییانه ئه 0 14
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 2018 لقطاع الخاص لعامل الصناعية معاملالخطة منح إجازات تأسيس 
و انخفاض اسعار النفط في العالم ومدى تاثيره على اقتصاد الدول المنتجة  2014ان المشاكل المتعلقة بميزانية اقليم كوردستان لسنة           

 تصادية .للنفط  تبين حقيقة  ان االعتماد على مصدر واحد  لاليرادات وعدم تكافأ القطاعات االقتصادية عاملين اساسيين لخلق االزمة االق

ان توجه سياسة حكومة اقليم كوردستان نحو تطبيق نظام اقتصادي جيد و اهتمامه بالقطاع الخاص في عملية تنمية االقتصاد المالي            
ات لالقليم و كذلك ارتفاع الطلب في سوق كوردستان لشراء مختلف انواع المواد جعل القطاع الصناعي الخاص يؤدي دوره في تلبية احتياج

 السوق عن طريق االستثمار و تأسيس و انشاء المصانع   او استيراد المواد .

مما ادى الى خلق فارق كبير بين القطاع االنتاجي مثل القطاع  عند تنفيذ هذه السياسة لم تؤخذ بنظر األعتبار بعض األسس االقتصادية          
ثر بشكل ابين هذين القطاعين   ؤتكافالعدم وجود  انتجاري و قطاع االنشائي و و القطاعات الخدمية مثل القطاع ال الزراعي و الصناعي 

 ملحوظ على قيمة الواردات من االستيراد وقيمة الواردات من المنتوج المحلي .

هم في المشاريع ان سياسة حكومة إقليم كوردستان مبنية على اساس  دعم القطاع الخاص و محاولة تهيئة االوضاع المالئمة لمشاركت          
 في اقامة المشاريع المتوسطة و الصغيرة .و دعمهم  عن طريق منحهم القروض الصناعية و حماية منتوجهماالنتاجية 

 الى سنه  2003فی الفترە ما بین سنه , لكن   معمل( 694 )الى  وصلت 2003نهاية سنة لان عدد  معامل القطاع الخاص المستمرة في العمل            

وهكذ فقد ازداد طلب الحصول على أجازة تأسيس المعامل حيث بلغ عدد االجازات  معمل(3900)بلغت عدد المعامل المنتجة الى  أكثر من  2016
 .2016حتى نهاية سنة  2010أجازة من سنة  (1870)الممنوحة 
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و تنفيذ سياسة االقليم بدعم القطاع الخاص  ضغرلو قد قامت وزارة التجارة و الصناعة بوضع خطة سنوية لمنح االجازات للمعامل الجديدة 

عند اقامة المشاريع و حسب أولويات الحكومة والفرص الموجودة على ضوء العوامل هذا القطاع  رأسمالمشاركتها باالنشطة الصناعية و حماية 
 المدرجة أدناه بحيث يمكن اعتماده كتعليمات للقطاع الخاص لتشغيل رؤوس اموالهم: 

 اجات ومتطلبات مواطني االقليم من السلع والبضائع.تلبية إحتي .1
 . لکل منتوج المخططةاالنتاجية الطاقةو الطاقة االنتاجية الحالية  .2

 االمكانيات المتوفرة من المواد األولية والتكنولوجية المناسبة لالنتاج. .3

 .المعامل لرفع المستوى النوعی للمنتوجبين  مناسبه للتنافسخلق بيئة  .4

 لمنح االجازة اهمية للمنتجات التالية. 2018تعطي خطة  

 التي  تكون ضرورية في االوضاع الحالية. . أ

 سهولة الحصول على موادهااالولية في السوق المحلية أو االجنبية. . ب

 لها في داخل االقليم . الالزمه ج .  توفير االمكانيات التكنلوجية و القوى العاملة

 ي األقليم و جلب التكنلوجيا الحديثة تمنح االجازة للمعامل التي تنفذ الشروط ادناه .ة فیمكانات الصناعاالو ألجل رفع مستوى 

 فما فوق. 2011المكائن االنتاجية من سنة  سنة الصنعان يكون   .1

 للمواصفات القياسية العراقية أو احدى المواصفات العالمية المعترف بها . "ان تكون  منتجاتها وفقا .2

 يع التعليمات الالزمة لحماية البيئة من قبل صاحب المشروع .ان يؤخذ بنظر االعتبار جم .3

 يجب على صاحب المشروع اثناء استالمه الجازة اقامة مشروعه االلتزام بجميع فقرات التعليمات المبينة و المرفقة . .4
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 جة اهمية المشروع و االهمية االقتصادية له .يمكن للمستثمر  تقديم طلب على مشروع آخر لم تدرج ضمن الخطة وتمنح له االجازة بشرط در            

 :الى سبعة مجاميع مختلفة  كما ياتي  (ISIC 3.1)لقد تم تصنيف النشاطات الصناعية للقطاع حسب نظام التصنيفات الدولية 

 المجموعـــة  االولى  :الصناعات الغذائية 
  المجموعـــة الثانية : الصناعات النسيجية 
 :  الصناعات األنشائية المجموعــة الثالثة 
  المجموعــة الرابعة : الصناعات المعدنية الفلزية 
 المجموعة الخامسة : الصناعات المعدنية الالفلزية 
 المجموعة السادسة : الصناعات الكهربائية 

 المجموعة السابعة : صناعة األالت و المكائن 
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 2018خاص لسنة للقطاع ال ةمعامل الصناعيالالتأسيس   تعليمات منح أجازة

 العراقي  1991لسنة  ( 25 )القسم الثاني من  قانون األستثمار الصناعي المرقم  (3)أجازة المشاريع الصناعية حسب الفقرة الرابعة من المادة  يتم منح .1

حسب خطة الوزارة لسنة  (دهوك– سليمانية –أربيل )مراحل تنفيذ منح األجازات للمشاريع الصناعية الجديدة يتم من قبل مديرية التنمية الصناعية  .2
 بعد الحصول على الموافقة من المديرية العامة للتنمية الصناعية. (2018 )

 شروط أعطاء األجازة. .3

 :         أ : االجازة المشروطة 
تكون منتجاتها بمثابة االخرى او تمنح االجازە المشروطة للمعامل المنتجه للسلع النصف مصنعه التی تعتبر مادە اولیه للمعامل          

) انتاج السمنت االبيض, انتاج الحديد و الفوالذ بجميع انواعه , انتاج المواد سلع استراتيجية للقطاعات االخرى على سبيل المثال معامل 

 . التقييمقبل لجنة  ناو ای مشروع یتم الموافقة عليه م البتروكيمياوية ,  تجميع السيارات , الطابوق الفني و..........الخ (
 .(اربیل , سلیمانیة , دهوك  )ة الصناعی ةلتنمیامدیریه المشاریع من قبل لجنه خاصه فی  یتم تحدید و تقییم هذه             

و ان بتكنلوجيا حديثة اعداد كتلوك المكائن مصٌدقة من الشركة المنتجة او ممثلها الرسمي بشرط ان يكون موديل المكائن .  1
و اذا كان بغير هذه اللغات يجب ترجمتها من قبل  (انكليزي  )او  (كوردي , عربي  )لغة الرسمية للعراق تكون مكتوبة بال

 بها . معترفجهة 

. على صاحب المشروع تقديم عروض المكائن المبينة في الكتلوك المقَدمة من قبل الشركة المنتجة او تقديم عقود شراء  2
 المكائن المبرمة مع الشركة المنتجة .

 اعداد دراسة جدوى اقتصادية من قبل احدى مكاتب اعداد دراسات الجدوى األقتصادية في األقليم.. 3

 . عند الحاجة ( Lay out)ولي للمشروع األمخطط الوضع   0 4 
ن و القسم القانوني لمديرية التنمية الصناعية للمحافظات تلزمه بجلب المكائ فیعلى صاحب المشروع اعداد  وثيقة تعهد  . 5

 .و بعکسه یتم الغاء الطلببعدتحديد قطعة االرض لمشروعه سنه واحدەتسجيلها في دائرة كاتب العدل خالل 
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على صاحب المشروع البدء باجراءات تنفيذ مشروعه خالل ثالث سنوات من منحه االجازة المشروطة و بعكسه يتم الغاء .  6
 م قطعة ارض ام ال .االجازة دون الرجوع الى القضاء سواء ان كان قد استل

 
 

 (تحت التأسيس) ب : اجازة اقامة المشروع

 . فما فوق (2011)من المكائن في دائرة كاتب العدل على ان يكون موديل المكائن  تسجیل.  1

 ان تکون دراسه جدوى المشروع معدە من قبل احد مکاتب دراسات الجدوى األقتصادیه فی اقلیم کوردستان. . 2

 . عند الحاجة ( Lay out)ولي للمشروع األمخطط الوضع  . 3

  لم  اذا ,أو و خالفه يتم اخطاره بذلك استالمه األرض تاریخ على صاحب المشروع البدء بتنفیذ المشروع خالل سنة من.  4
 سنوات من تاريخ استالمه لالرض سوف يؤخذ بحقه األجراءات القانونية الالزمة. يتمم مشروعه خالل ثالث     

 .القسم القانوني لمديرية التنمية الصناعية للمحافظات یصاحب المشروع اعداد  وثيقة تعهد فعلى . 5
  

 مالحظة  :

. على اصحاب المشاريع المسجلة مكائنهم عند كاتب العدل و الذين يرغبون باقامة مشروعهم على ارض أو بناء خاصة  1
مثل الزراعة , البيئة , اآلثار  )ذات العالقة بهذا المشروع الحصول على موافقة الجهات  و خارج المنطقة الصناعية بهم
 و حسب خصوصية المشروع . (.....الخ الکهرباء, 

 .يحق لصاحب المشروع تسويق منتوجه.  بعد اتمام الفحص المختبري للمنتوج النهائي من قبل مختبرات الفحص النوعي 2
 
 
 

 



14 

 ج : اجازة اكمال تأسيس 

رض و تنصيب المكائن في قاعات االنتاج و تشغيل الخطوط االنتاجية و فحص المنتوج من قبل . بعد تخصيص قطعة اال 1 
  (اكمال تاسيس مشروع)الى   تهتغيير نوع االجازب ملزم صاحب المشروع یکون السيطرة النوعيةمختبرات 

  مرة . ثالثة سنواتکل  (سیسأتال تحت )على صاحب المشروع تجدید اجازته  .4

 . حسب المواصفات المصدق عليهالالزمة لمنتوجه  النهائیهالمشروع بتسويق منتوجه قبل اجراء الفحوصات المختبرية ال يجوز لصاحب .5

 اقامة هذه المختبرات  و تعيين الشخص المناسب و المختص لها على صاحب المشروع هناك مشاريع يجب ان تكون لها مختبرات نوعية خاصة بها ف  .6
 .للتنمية الصناعية  المدير العاميكون ضمن صالحية  تطورم استثناء اي مشروع صناعي  .7

حسب القانون العراقي   ةالصناعي التنميةاليجوز لصاحب اي مشروع بيع مكائنه او احالتها الى سكراب بدون الحصول على موافقة  مدير عام  .8
 . (1991 )لسنة  (25)المرقم 

 على موافقة الوزارات ذات العالقة حسب نوعية االنتاج . بعد حصول صاحب المشروع االيمنح االجازة الي مشروع  ال .9

و الجهات االخرى ذات يلزم على صاحب المشروع الذي يطلب تغيير منطوق مشروعه الحصول على موافقة المديرية العامة للتنمية الصناعية   .10
 . 1991لسنه  25من القانون الصناعی رقم  22طبقا للمادة العالقة 

و اجراء االختبارات الالزمة له كاتب العدل  دوائرديم طلب بتوسيع مشروعه شرط ان تكون المكائن الجديدة مسجلة لدى قتيجوز لصاحب المشروع  .11
 من قبل لجنة خاصة بذلك و تبليغ  كافة الجهات ذات العالقة بذلك .

بأن ينقل ملكيته الى شخص آخر الحق ات له,خروقو أالوزارة وعدم وجود اي مخالفة و تعليمات لصاحب األجازة في حالة تنفيذه لجميع شروط  .12
 حتى اذا لم يستلم اجازة اكمال تأسيس.

 المدیر العام. وقد تم تقييمه بعد حصوله على موافقةیمکن منح اجازە ألی مشروع لم یتم ادراجه فی هذه الخطة  .13

 .    عليه بعد مصادقة السيد وزير التجارة و الصناعة تنفذهذه التعليمات  .14
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Licensing Plan for Private Sector Industrial Plant 2018 

 
     Problems related to budjet of Kurdistan Region in 2014 and economic repercussion in many oil producer countries 
caused by fall of crude oil price, revealed that reliance to one origin of income and not being of balance between 
economic sectors are two main reasons to create economic depression. 
 
     Kurdistan Regional Government (KRG), as well as Iraq, is in a transition stage from a close economy to a liberal 
economic system, which opens up tremendous opportunities for private sector to play a great role in carrying out 
commercial activities and industrial process. Moreover, national per capita has increased in Kurdistan Region since 2000, 

which has led to increase demand in a local market. 

     Some important economic basics were not considered during implementation of this policy, which created growth 
difference between production sectors opposite to service sectors.  For example, excitence of great difference between 
Import Value and Local Products Value is because of unbalanced growth between Agriculture and Industrial sectors 
versus trade and construction sectors. 

     The KRG policy has been based on notion of supporting of private sector to play role in participating industrial 
production process and commercial activities at the same time the government intends to protect its investment in these 
fields and helps them to establish small and medium size plant by lend industrial loan. 
Accordingly, the private sector is responsible for supplying the market with the needed goods and requirements by 
establishing manufacturing plants and importing the goods from abroad. 

     In this connection, the total number of active industrial plants in Kurdistan Region increased near to (3900) plants in 
the end of 2016, compared with (694) only during the whole period prior to the year 2003, particularly in period between 
2010 to end of 2016 more than (1870) licenses were issued. 

     Base on the KRG policy, the Ministry of Trade and Industry is encouraging and directing private sector toward 
production process and commercial activities, and for that it is working on setting up facilities to provide the sector with 

all kind of supports needed and preparing procedures to protect it from unfair competition so that the private sector can 
participate efficiently in the process of economic and social development as a whole. 

     The plan of the ministry concentrates only on issuing licenses for all the activities related to trade and industry fields 
taking into account the government priorities and the availability of local capabilities and opportunities. In this respect, 
the ministry's plan takes in to consideration the following factors:  
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1. Market demand based on consumers' needs and requirements through market survey. 

2. Total current amounts of local production compared with actual production capacity of plants. 

3. The availability of production inputs, i.e. raw materials, technology, human resources etc. that is necessary 
for local production.  

4. Create competition between players on local markets so that to the quality and price level is positively 
affected in favor of consumers. 

     Moreover, the ministry's plan for licensing setting up production plants call private sector to take the matter seriously 
and act as quickly as possible to provide local markets with the needed production of different types of product and good 
particularly consumption goods and materials. 

     In addition, the plan divides the production plants according to international Classification (ISIC 3.1), of which the 

following groups are some of the entire sectors:  

1st Group: Food Industries 

2nd Group: Weaving and Wearing Industries 

3rd Group: Non-Metallic Mineral Industries 

4th Group: Metallic Industries 

5th Group: Non-Metallic Industries 

6th Group:        Electrical Industries 

7th Group: Machinery and Equipment Industries 

     It is well known that production costs play important role in both creating and influencing competition capabilities on 
a market therefore the ministry prefers and/or gives priority to issue licenses to those production plants and activities 
that their products depends on inputs available locally e.g. human resources, raw materials, a proper technology etc. 
Moreover, the ministry has lays out certain terms, which keep investors or entrepreneurs under obligation to comply 
with, for license issuing. 

The terms are:    

1. Prepare a feasibility study to assure that the project contributes to or a part of the KRG's development 
program.  

2. Use advanced production lines as well as modern machinery and equipment manufactured after 2010. 

3. The quality of production is consistent with Iraqi and international standards.  

4. The production activities are not harmful to the natural environment. 

5. To gain license and to implement the project, the applicant have to be followed the items, which have been 
defined on enclosed instruction. 
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     This should not be understood that investors and/or entrepreneurs, who wish to set up industrial plant or commercial 
activities, are no able to ask for licensing industrial activities that are not included in the mentioned classification groups 
above, but the most important issue is the licensee obligation to comply plan's terms and insure the contribution of the 
project to the development of the economic issues and social affairs of Kurdistan Region. 
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Instruction for Establishment of Industrial Plants by Private Sector in 2018 

1) Implementation of Industrial project has to be done according to paragraph 4 of clause 3 secter 2 of Industry 
regulation No.25/1991. 

2) The steps of license issuance for new industrial projects will be done via Directorate of Industrial Development (DOID) 
of Erbil, Sulaimany and Dohuk according to plan 2016 and finished following agreement of General Directorate of 
Industrial Development (GDOID) consent. 

3) Terms of issuance of license: 

A: Conditional License: 

This type of License will issue for projects whose products are eighter use as raw materials in other manufacturing 
plants or consider as a strategic products in other sectors. For example, manufacturing of white cement, 
manufacturingof all forms of steel and iron, manufacturing of primary petrochemical products, car assembling plant, 
manufactruring of hollow blocks and bricks and etc. or the projects will be distinguished and determined by a special 
committee of GDIDs in Erbil, Dehuk and Sulaimany. 

1)  Applicant should submit the machinery catalog, which has been certificate by manufacturer or its 
official representative, provided that the machinery with modern technology and the catalog must be 
in Kurdish, Arabic or English. The catalogs in other languages have to be translated by an authentic 
office.  

2) Applicant should submit either the offer price, which has been prepared by manufacturer of machinery 
that specified in presented catalog or contract of purchasing the machinery with manufacturer. 

3) The Feasibility study of project sould be prepared by an authentic economic ofiice. 

4) If necessary Project Layout has to be enclosed. 

5) Applicant must submit an official commitment letter, which has been prepared by legal dept. of DOIDs 
in order to supply machinery during one year following surrender of the land.  

6) If applicant couldn’t implement the project in three years after issuance of license, it will be abrogate, 
with no necessary  
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B: Installation License: 

1) The production line machinery have to be registered in juridical office and are not older than 2011. 

2) The Feasibility study of project sould be prepared by an authentic economic ofiice. 

3) If necessary Project Layout has to be enclosed. 

4) The applicant is warned If he couldn’t implement the project in one year after hand over the land or 
legal procedure will be done against if he couldn’t finishe the project in three years after hand over 
the land. 

5) Applicant must submit an official commitment letter, which has been prepared by legal dept. of 
DOIDs. 

B1: Notice: 

a) Applicant, who registered its machinery in juridical office and wants to install them either on own 
land or on own buildings outside of Industrial Zones, should receive the written approval of 
interested parties to establish the project such as Agriculture, Environment, Archeology, 
municipality and others according to plant specialty.  

b) The product can be send to market after testing and approval of final product by Quality Control 
laboratories. 

 

C: To finish installation (Establishment Complement)  

1) After surrender of the land Installation of Machinery, experimental production and Test of products by 
laboratories, Project Owner must change the installation license to establishment complement. 

 

4) Installaion license and establishment complement should be renewed once three years in a raw.  

5) Project Owner is not authorized to send the plant products to market before final testing of final products and 
confirmation of the compatibility of the products with approved specifications. 

6) It is necessary to establish suitable laboratory for the projects, and place the expert employee in this laboratories. 

7) GDOID has authority to issuance license to industrial projects out of this plan according to necessity and high tech 
systems. 
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8) According to regulation No. 25/1991, there is no right to sell or dismantle machinery without the consent of GDOID. 

9) The license will be issued after receive the written approval of interested parties according to type and specification of 
products if needed. 

10) The project owner can request to change its activities and will procedure be approved after approval of GDOID and 
related organizations according to clause 22 of Industry regulation 25/1991. 

11) The project owner can request to develop manufacturing plant provided that the machinery is registered in juridical 
office and after inspection and confirmation of special committee.  

12) The applicant can request to change proprietorship of plant even before establishment of complement, if he implanted 
all acts of GDOID with no contrary. 

13) The License will issuance after acceptance of GDOID for project that is not in this paln but its determination checked 
out.  

14) This instruction will be authorized after approval of Excellency Ministr of trade and Industry. 
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  وه روونكردنه * 
 توضيح  *

Description *  
 

 .دیاری کراوە  ISIC 3.1 پێی  كانی پێشنیار كراو به كۆدی پرۆژه*  
    ISIC 3.1لـــ تم تصنيف المشاريع المقترحة وفقا* 

* Code of projects has been defined according to ISIC 3.1  
 

متر بێت  كه  م بَره ك له یه ر پرۆژه هه  وه  ك ساڵ دیاركراوه ك بۆ یه یه ر پرۆژه هێنان بۆ ههم  رهه بڕی توانای به*  
 . لكی ئابووری نی یه كه
 لقد تم تحديد الطاقة االنتاجية السنوية لكل مشروع و اذا كان اقل من هذه الكمية يعتبر المشروع غير  *

 .يااقتصادمجدي 
* Capacity of each project has defined per year, and less than this amount the project         
has no Economic (Feasibility)   
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 پرۆژەکانی پێشنیارکراو
 

 المشاريع المقترحة
SUGGESTED PROJECTS 
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 Group1: Food Industries                                               (الصناعات الغذائية) سازی خۆراك پیشه            (المجموعة االولى) م كه ی یه ڵه كۆمه

ISIC (نوع المنتوج)                      م رهه جۆری به                    Product Type          

 Number of Project                                 (عدد المشاريع)                                              ی پرۆژه ژماره
 Unit    یهکه

 وحدة
 Capacity  تواناي   

 الطاقة االنتاجية
 Erbil  ههولێر       

 اربيل
 Sulaimanyسلێمانی 

 سليمانية
 Dohukدهؤك        

 دهوك

15112 
 ن ته كردنی گۆشتی سوور  سته كردن و ده  ئاماده

 طن ءتحضير و تعليب اللحوم الحمرا 2 3 3 1000

Preparation and packing of red meat Ton 

15114 
 ن ته ر وه له كردنی گۆشتی په سته كردن و ده  ئاماده

 طن لحوم البيضاءالتحضير و تعليب  2 3 3 1,500

Preparation and packing of white meat  Ton 

15115 
 ن ته شتگۆ  ستێندراو له كراو به  خوراكی ئاماده

 طن ) كبة , عروق ... الخ( االغذية المجمدة الجاهزة من اللحوم 3 5 5 1000

Frozen Meat Products Ton 

15133 
 ليتر بوتل و تتراپاك  له  تی ميوه ربه شه

 لتر المعبا فی القنانیعصير الفواكه  2 5 5 3,000,000

Fruit Juice(Bottle, Tetra pack) Liter 

15134 
 ن ته مرەبا

 طن المربى 4 3 3 1000

Jam Ton 

15135 
 ن ته  تاته جبسی په

 طن رقائق البطاطة )الجبس( 2 4 4 2,000

Potato crisp  Ton 

15414 
 ن ته پۆفەک و بوشار

 طن ذرة والبوشارجبس ال 3 5 5 250

Manufacture f Puffes Ton 
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 Group1: Food Industries                                       (الصناعات الغذائية) سازی خۆراك پیشه                  (المجموعة االولى) م كه ی یه ڵه كۆمه

ISIC (نوع المنتوج)                       م رهه جۆری به                    Product Type    
                                                 

 Number of Project                                  (عدد المشاريع)                                        ی پرۆژه ژماره
  یهکه
Unit 

 وحدة

 Capacity  تواناي   

 الطاقة االنتاجية
 Erbil  ههولێر       

 اربيل

 سلێمانی
Sulaimany 

 ليمانيةس
 Dohukدهؤك        

 دهوك

15499 
 ن ته دەرهێنانی مومی هەنگوێن و لە بۆتل کردنی هەنگوێن

 طن استخراج شمع العسل و تعبئة العسل  2 2 2 30

Beeswax Extraction and Honey Packaging Ton 

15137
 

 ن ته  ماته دۆشاوی ته

 طن معجون الطماطة 4 1 1 1,500

Tomato Paste Ton 

15137 

 ن ته دۆشاوی تري   

 طن دبس العنب  3 2 1 15,000

Grape Treacle Ton 

15137 
 ن ته دۆشاوی خۆرما

 طن دبس التمر 3 3 3 15,000

Dates Treacle Ton 

151311 
 ن ته جات )ووشک ( وات و ميوه وزه كردنی سه سته ده

 طن )المجففة( ليف الخضروات و الفواكهتغ 4 4 0 1,000

 Packing of Vegetables and Fruits (wet and dried) Ton 

151312 

 ن ته ستيندراو واتی به وزه كردنی سه  ئاماده

 طن الخضراوات المجمدة 4 2 0 1,500

Frozen Vegetables Ton 
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 Group1: Food Industries                                        (الصناعات الغذائية) سازی خۆراك پیشه                     (المجموعة االولى) م كه ی یه ڵه كۆمه

ISIC (نوع المنتوج)                       م رهه جۆری به                    Product Type  

 Number of Project                                  (عدد المشاريع)                                        ی پرۆژه ژماره
 Unit  یهکه

 وحدة
 Capacity  تواناي   

 الطاقة االنتاجية
 Erbil  ههولێر       

 اربيل
 Sulaimany سلێمانی

 سليمانية
 Dohukدهؤك        

 دهوك

151313 
 ن ته ی ووشك( وێڵه انهكيس كردنی )د  و له  وه بژار كردن و پاككردنه

 طن تنظيف وتغليف البقوليات الجافة 0 5 0 1,500

Grading, Clearing and Packing of Dried Cereal  Ton 

15136 
 ن ته ئامادە کردن و لەکيس کردنی چەرەزات

 طن اعداد و تعبئة المكسرات 3 8 5 1,500

Processing and packaging Nuts Ton 

15141 
 ليتر يتونی  رۆنی زهپۆختەکردنی 

 لتر زيت الزيتون  تصفية 5 3 3 30,000

Refined Olive Oil Liter 

15141 
 ليتر كراو شامی ( پااڵوته  نمه رۆژ , گه به كی ) گوڵه رۆنی رووه

 لتر الزيوت النباتية )عباد الشمس , الذرة ( الصافي 3 2 2 100,000

Refined Vegetable Oil ( sun flower, Corn )  Liter 

15144 
 ن ته تەحين

 طن راشي 4 6 4 150

Tahini Ton 

15204 
 ن ته كانی مه رهه شير و به

 طن منتجات االلبان 3 5 5 7,500

Dairy Products Ton 
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 Group1: Food Industries                                         (الصناعات الغذائية) سازی خۆراك پیشه                  (المجموعة االولى) م كه ی یه ڵه كۆمه

ISIC (نوع المنتوج)                       م رهه جۆری به                    Product Type    
                                                 

 Number of Project                                  (عدد المشاريع)                                       ژهی پرۆ ژماره
  یهکه
Unit 

 وحدة

 Capacity  تواناي   

 الطاقة االنتاجية
 Erbil  ههولێر       

 اربيل

 سلێمانی
Sulaimany 

 سليمانية
 Dohukدهؤك        

 دهوك

15312 
 ن هت بەهارات

 طن بهارات 3 4 4 300

Various Spices  Ton 

15413 

 ن ته بسکويت و جۆرەکانی

 طن البسكويت بأنواعه  2 2 2 3,000

Biscuits Ton 

15432 

 ن ته نەستلە و شۆکاڵت و جۆرەکانی

 طن نستلة و شكوالتة بانواعه 2 2 2 600

Candy and Chocolate  Ton 

15441 

 ن ته مەعکرۆنی و شعريە

 طن المعكرونة و الشعرية 2 4 4 1,500

Pasta(macaroni)& Shredded Wheat Ton 

15441 
 ن ته ) نۆدڵز ( مەعکرۆنی

 طن معكرونة ) نودلز ( 2 3 3 500

Nodules  Ton 

15494 
 ن ته صاص , مايۆنيز و کچاپ

 طن , المايونيز و الكجب انتاج الصاص 2 2 2 200

Sauces, Mayonnaise, Ketchup Ton 
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 Group1: Food Industries                                          (الصناعات الغذائية) سازی خۆراك پیشه                  (المجموعة االولى) م كه ی یه ڵه كۆمه

ISIC (نوع المنتوج)                   م رهه جۆری به                   Product Type     
                                                

 Number of                                  (عدد المشاريع)                                              ی پرۆژه ژماره

Project 
 Unit  یهکه

 وحدة
 Capacity  تواناي   

 الطاقة االنتاجية
 Erbil  ههولێر       

 اربيل
 Sulaimany سلێمانی

 سليمانية
 Dohukدهؤك        

 دهوك

15532 
 ليتر ی بێ كحول بيره

 لتر ماء شعير 2 2 2 2,000,000

Non- Alcoholic Beer Liter 

15541 
 ليتر ييەکانكحولی  وه خواردنه

 لتر الروحيەمشروبات ال 2 2 2 10,500,000

Manufacture of Alcoholic beverages Liter 

15542 
 ليتر/ كاتذمير ە بۆتل کراو بەهەموو جۆرەکانیل ئاوی سرۆشتی

 لتر / ساعة المياه  المعبئة من المنابع الطبيعية  1 15 10 15,000

  Natural Bottled Water Liter/hour 

15422 
 ن ته کلۆشکری 

 طن مکعبات السکر  2 2 2 500

Manufacture of Cubed Suger Ton 

24299 
 ن ته ڵماندن هه  يود به  خوێ ی به

 طن بطريقة التبخير باليودملح الطعام  2 1 1 5,000

Iodized Salt(Vaproized Process)  

15434 
 ن ته التين بۆ خۆراك م هێنانی جه رهه به

 طن انتاج الجالتين المعدة الغذاء 1 1 1 50

Manufacture of edible gelatin and its derivatives  Ton 

 
 



28 

 Group1: Food Industries                                          (الصناعات الغذائية) سازی خۆراك پیشه                  (المجموعة االولى) م كه ی یه ڵه كۆمه

ISIC (نوع المنتوج)                   م رهه جۆری به                   Product Type     
                                                

 Number of                                  (عدد المشاريع)                                              ی پرۆژه ژماره

Project 
 Unit  یهکه

 وحدة
 Capacity  تواناي   

 الطاقة االنتاجية
 Erbil  ههولێر       

 اربيل
 Sulaimany سلێمانی

 سليمانية
 Dohukدهؤك        

 دهوك

153114 

 ن ته هتد .. .شامی نمه م هێنانی ئاردی برنج ,گه رهه به

 طن انتاج طحين الرز , الذرة .... الخ 1 1 1 300

Production of rice flour, corn flour &etc. Ton 

 15415 

 ن ته ) كو )كۆكۆ پۆپز وه  وێله دانه  كراو له  م هێنانی خۆراكی ئاماده رهه به

 طن (بوبزانتاج المواد الغذائية من الحبوب مثل ) كؤكؤ 1 1 1 50

Manufacture of cereal Break fast food Ton 

15494 

 ن ته  م هێنانی سركه رهه به

 طن انتاج الخل 2 1 1 200

Manufacture of vinegar Ton 

151310 

 ن ته ستيندراو ی به شێوه كراو ) فنگر( به  ی ئاماده تاته م هێنانی په رهه به

 طن انتاج البطاطا الجاهزة )فنكر( بصورة مجمدة 1 1 1 750

Manufacture of prepared frozen potatoses  Ton 

15321 

 ن ته بەرهەم هێنانی نيشاستەی گەنمەشامی

 طن انتاج طحين الذرة  2 2 2 150

Manufacture of Starches Ton 

16001 

 تەکە بەرهەم هێنانی جگەرە

 تکە انتاج السجائر 2 2 2 5,000,000

Manufacture of Cigarettes Box 

16001 
 پاکت بەرهەم هێنانی توتنی نێرگەلەی تێکەل

 علبە المعسلانتاج التبغ  2 2 2 15,000,000

Manufacture of Reconstituted Tobacco Pocket 
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 Group2 : Weaving Industries                             )الصناعات النسيجية)پیشهسازی رستن و چنین                  (المجموعة الثانية) دووەم کۆمهڵهی

ISIC (نوع المنتوج)                       م رهه جۆری به                    Product Type    
                                                 

 Number of Project                                  (عدد المشاريع)                                        ی پرۆژه ژماره
 Unit  یهکه

 وحدة
 Capacity  تواناي   

 الطاقة االنتاجية
 Erbil  ههولێر       

 اربيل
 Sulaimany سلێمانی

 سليمانية
 Dohukدهؤك        

 دهوك

1721 
 دانە خت و. .. .. . هتد رته رمێز ,سه ,باليف , سهەلێف

 وحدة شراف متنوعة و .....الخ لحف ,وسادة و 2 2 2 30,000

Knitted or Crocheted Fabric Pieces 

17223 
 متر دووجار مۆکيت و کومبار

 متر مربع البساط والسجاد 2 2 0 750,000

Marquette M2 

17114 
 متر م هێنانی قوماشی خاولی رهه به

 متر انتاج قماش الخاولي 1 1 1 90,000

Manufacture of Towel fabrics  M 

18104 
 دانە جل و بەرگ

 وحدة المالبس 3 2 2 30,000

Wears Pieces 

18104 
 دانە رگی منداڵی شير خۆر جل و به

 وحدة البسة لالطفال الرضع 1 1 1 15,000

Manufacture of baby clothes Pieces 

19201 
 جووت رم چه دروست كردنی پێاڵوی

 زوج صناعة االحذية الجلدية 3 1 1 15,000

Leather shoes  Pair 

17231 
 ن ته دروست کردنی گۆريسی جۆراوجۆر

 طن هابأنواع و الحبال خيوطلانتاج ا 2 3 3 5,000

Manufacture of tuine and rop of textile fibres Ton 
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  Group3 :Non-Metallic Mineral Industries(Construction Industries)    (الصناعات األنشائية)پیشهسازی بیناسازی    (وعة الثالثةالمجم) یهمێ س کۆمهڵهی

ISIC (نوع المنتوج)                       م رهه جۆری به                    Product Type    
                                                 

 Number of Project                                  (عدد المشاريع)                                        ی پرۆژه ژماره
 Unit  یهکه

 وحدة
 Capacity  تواناي   

 الطاقة االنتاجية
 Erbil  ههولێر       

 اربيل
 Sulaimany سلێمانی

 سليمانية
 Dohukدهؤك        

 كدهو

26931 
 متر دووجار کاشی سيراميک

 متر مربع سيراميك  كاشى 2 2 2 90,000

Ceramic Tile M2 

26934 
 دانە خشتی هونەری

 وحدة الطابوق الفنى  2 3 2 50,000,000

Clay Perforated Bricks Pieces 

26944 
 ن ته گەچ )ئۆتۆماتيک(

 طن اتيكيالجص االوتم  2 2 2 100,000

Gypsum Plaster Ton 

26959 
 ن ته ديواری ئامادەکراو لە گەچ

 طن الجدران الجاهزة من الجص 2 2 2 30,000

Gypsum Board  Ton 

26946 
 متر دووجار سەقفی ثانوی جۆراوجۆر

 متر مربع المختلفةالسقوف الثانوية  2 2 2 60,000

Suspended Ceiling  M2 

26958 
 متر دووجار بينای ئامادەکراو 

 متر مربع البنا ء الجاهز 2 2 2 5000

Prefabricated Building M2 
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  Group3 :Non-Metallic Mineral Industries(Construction Industries)   (الصناعات األنشائية)پیشهسازی بیناسازی     (المجموعة الثالثة) یهمێ س کۆمهڵهی

ISIC (نوع المنتوج)                       م رهه جۆری به                    Product Type    
                                                 

 Number of Project                                  (عدد المشاريع)                                        ی پرۆژه ژماره

 Unit  یهکه

 وحدة
 Capacity  تواناي   

 الطاقة االنتاجية
 Erbil  ههولێر       

 اربيل

 سلێمانی
Sulaimany 

 سليمانية
 Dohukدهؤك        

 دهوك

26959 
 متر دووجار ثرمستون

 متر مربع الثرمستون  2 2 2 50,000

Thermo Stone M2 

26961 

 متر مەڕ و کرانێت سروشتیبرينی بەردی مەڕ

 متر الطبيعي قطع حجرالمرمر و الكرانيت 2 4 2 50,000

Cutting and Finishing of Marble and Granite M 

26962 
 متر دووجار بەردی حەالن 

 متر مربع حجر الحالن  3 3 2 10,000

Cubed Finished Marmorized limestone M2 

26958 
 جار سێمتر  ۆنکريتی ئامادەکراوک

 متر مكعب الكونكريت الجاهز 2 5 2 120,000

Ready Mixed Concrete M3 

26959 
 دانة (کارمکی – پۆنزا) بلۆکی نەگەينەر

 وحدة البلوك العازل 2 5 3 600,000

Thermal Insulated Masonry Unit (Block) Pieces 

26922 

 متر دووجار قرميت لە خۆلی سوور

 متر مربع قرميد من التراب االحمر 2 2 2 30,000

Clay Roof Tiles M2 
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  Group3 :Non-Metallic Mineral Industries(Construction Industries)   (الصناعات األنشائية)پیشهسازی بیناسازی     (المجموعة الثالثة) یهمێ س کۆمهڵهی

ISIC (نوع المنتوج)                       م رهه جۆری به                    Product Type    
                                                 

 Number of Project                                  (عدد المشاريع)                                       ی پرۆژه ژماره
 Unit  یهکه

 وحدة
 Capacity  تواناي   

 الطاقة االنتاجية
 Erbil  ههولێر       

 اربيل
 Sulaimany سلێمانی

 سليمانية
 Dohukدهؤك        

 دهوك

141011 

 تەن  شکاندنی بەرد لە کانگای بەرد

 طن مقالع  تقطيع حجر ) كسارة ( 3 3 2 30,000

Cutting and Sizing of Stone in Quarry Ton 

141011 

 تەن فلەر

 طن فلر  10 10 10 10,000

Filler Ton 
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 Group4: Metal Industries                           (الصناعات الفلزية)پیشهسازی فلزییهکان                (المجموعة الرابعة)  چوارەم کۆمهڵهی

ISIC (نوع المنتوج)                       م هره جۆری به                  Product Type    
                                                 

 Number of                          )عدد المشاريع(                                          ی پرۆژه ژماره

Project 

 Unit  يەکە

 وحدة
 Capacity  اناي   تو

 الطاقة االنتاجية

 Erbil  هەولێر       
 اربيل

 Sulaimany سلێمانی
 سليمانية

 Dohukدهؤك        
 دهوك

271016 

 ن ته ( BRCسيمي مشبك )

 طن (BRCالسيم المشبك ) 2 2 2 50,000

Reticulated Bar Grate (BRC) Ton 

28114 

 بيناي ئاسن 
متر 

 دووجار

 متر مربع هياكل البناء الحديدية 3 2 2 10,000

Steel Structure  M2 

28911 

 قرميت لە ئاسن
متر 

 دووجار

 متر مربع قرميد حديدي  2 2 2 50,000

Steel Roofing Tile M2 

28913 

 ن ته هێنانی پرۆفايەلی ئاسن و ئەلەمنيۆمبەرهەم 

 طن والحديد  مقاطع االلمنيوم  2 2 2 15,000

Aluminum and Iron Profiles Ton 

28991 

 دانە دروست کردنی هەموو جۆرە بەرميلێلک

 وحدة انتاج انواع مختلفة من البراميل 2 2 2 60,000

Various Barrels (steel, Plastic, wood) Pieces 
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 Group4: Metal Industries                                     (الصناعات الفلزية)پیشهسازی فلزییهکان               (المجموعة الرابعة)  چوارەم کۆمهڵهی

ISIC (نوع المنتوج)                     م رهه جۆری به                    Product Type    
                                                 

 Number of Project                                  (عدد المشاريع)                                     ی پرۆژه ژماره

 Unit  یهکه

 وحدة
 Capacity  تواناي   

 الطاقة االنتاجية
 Erbil  ههولێر       

 اربيل
 سلێمانی

Sulaimany 

 سليمانية
 Dohukدهؤك        

 دهوك

28991 

 دانە قنينەی غاز

 وحدة قنينە غاز 2 2 2 50,000

LPG Bottle Pieces 

29192 

 دانە وەی هەواەساردکەرئامێری درۆست کردنی 

 وحدة تصنيع مبردە هواء 2 2 2 2000

Water aire condtion Pieces 

29231 
 ن ته  ئاماده  می نێوه رهه كردنی به القوالب ( بۆ ئاماده(دارشتن 

 طن سباكة ) القوالب ( النتاج السلع النصف مصنعة 2 2 2 1,500

Die Casting Ton 

27107 
 متر دووجار ساندويچ پەنەڵ

 متر مربع ساندويج بنل 2 2 2 120,000

Sandwich Panel M2 

31203 
 دانە قفی  ی گلۆپ سه دروستكردنی قاعيده

 وحدة للمصابيح صناعة القواعد السقفية 2 2 2 15,000

Manufacture of ceiling lighting fixtures  Pieces 

34301 
 دانە رادێتەری ئۆتۆمبێل

 وحدة سيارات الراديتر  2 100,000

Auto Radiator  Pieces 
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 Group4: Metal Industries                                     (الصناعات الفلزية)پیشهسازی فلزییهکان               (المجموعة الرابعة)  چوارەم کۆمهڵهی

ISIC (نوع المنتوج)                     م رهه جۆری به                    Product Type    
                                                 

 Number of Project                                  (شاريععدد الم)                                     ی پرۆژه ژماره
 Unit  یهکه

 وحدة
 Capacity  تواناي   

 الطاقة االنتاجية
 Erbil  ههولێر       

 اربيل
 Sulaimany سلێمانی

 سليمانية
 Dohukدهؤك        

 دهوك

289912 
 ن ته  موونه دروستكردنی برغی و سه

 طن ي و الصامولةصناعة البرغ 2 2 2 6000

Manufacture of Nut & Screw Ton 

34101 

 دانە ڵگری بچووك ر هه فه ستنی ئۆتۆمبيلی نه به  وه پێكه
 ی ئابووری وه پًی توًيژينه  به

 االقتصادية حسب الدراسة
Acc to Feasibility Study 

 وحدة تجميع سيارات نقل ركاب صغيرة 2

Car Assembly Pieces 

34102 
 دانە هتد(و... ستنی ئۆتۆمبيلی كاری ) پيكاب, لۆری, لۆری بچووك به  وه پێكه

 ی ئابووری وه پًی توًيژينه  به

 االقتصادية حسب الدراسة
Acc to Feasibility Study 

 وحدة ....الخ (وتجميع  سيارات حمل ) بيكب , لوري , لور ي صغير  2

Truck and Pick up Assembly Pieces 

34103 
 دانە كوستر و.. .. .. .. . هتد ( ستن باس , باسی بچووك ) به  وه پێكه

 ی ئابووری وه پًی توًيژينه  به

 االقتصادية حسب الدراسة
Acc to Feasibility Study 

 وحدة ..... الخ (وتجميع حافلة نقل ركاب كبيرة و صغيرة  ) كوستر 2

Bus and Mini Bus Assembly Pieces 

34106 
 ی ئابووری وه پًی توًيژينه  به دانە كانی كشتوكاڵ ستنی تراكتور و ئامێره به  وه پێكه

 حسب الدراسة االقتصادية وحدة تجميع الجرارات الزراعية ) التراكتور( و المكائن الزراعية  2

Farm Tractor and Agriculture Machines Assembly  Pieces Acc to Feasibility Study 
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 Group5: Non Metallic Industries                          (الصناعات الالفلزية)پیشهسازی نافلزییهکان                  )المجموعة الخامسة( پێنجهم کۆمهڵهی

ISIC (    نوع المنتوج)                    م رهه جۆری به                Product Type    
                                                 

 Number of Project                                  (عدد المشاريع)                                        ی پرۆژه ژماره
 Unit  یهکه

 وحدة
 Capacity  تواناي   

 الطاقة االنتاجية
 Erbil  ههولێر       

 اربيل
 Sulaimany مانیسلێ

 سليمانية
 Dohukدهؤك        

 دهوك

20102 
م داری ئاسايی و داپووشدراو خته م هێنانی ته رهه به

2
 / ساڵ 

م انتاج االلواح من الخشب العادي و المغلف 2 2 2 60,000
2
 / سنة 

Manufacture of plywood, veneer panels( coated and uncoated) M2 / year 

20103 
 تةن دار  م هێنانی پووشی دار , ئاردی دار و وورده رهه به

 طن انتاج نشارة الخشب الناعم و الخشن و الخشب المطحون  2 2 2 750

Manufacture of wood wool, wood flour, chips and particles  Ton 

20212 
م جۆری داپووشراو  له  ند تۆيه داری چه خته ته  م هێنانی دار له رهه به

2
  

م انتاج الخشب من اللوح الرقائقي 2 2 2 60,000
2
  

Manufacture of coated laminated plywood and veneer panels   M2  

20213 
م ر مهێنانی فايبه رهه به  دار وه  وورده  م هێنانی دار له رهه به

2
  

م ايبرانتاج الخشب المضغوط و الف 2 2 2 45,000
2
  

Manufacture of particle board and fiber boards M2  

20214 
م كانی موو جۆره هه  به ( MDF ) ی خته ته

2
  

م ( بجميع انواعه MDF الواح الــ )  6 4 4 60,000
2
  

MDF Wood Panel M2  

20215 
م م هێنانی المينێت ) پاركت( رهه به

2
  

م انتاج اللوح الرقائقي من الخشب لتغليف االرضية  2 3 3 30,000
2
  

Parquet floor blocks, strips etc., assembled into panels  M2  
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 Group5: Non Metallic Industries                         (الالفلزية الصناعات)پیشهسازی نافلزییهکان                  )المجموعة الخامسة( پێنجهم کۆمهڵهی

ISIC (    نوع المنتوج)                    م رهه جۆری به                Product Type    
                                                 

 Number of Project                                  (عدد المشاريع)                                        ی پرۆژه ژماره
 Unit  یهکه

 وحدة
 Capacity  تواناي   

 الطاقة االنتاجية
 Erbil  ههولێر       

 اربيل
 Sulaimany سلێمانی

 سليمانية
 Dohukدهؤك        

 دهوك

20293 
م كانی  دار يان پارچه  له كراو  دروستكردنی بينای ئاماده

2
  

م جاهزة او مقاطعه صناعة االبنية الخشبية ال 2 2 2 3000
2
  

Manufacture of prefabricated building or elements thereof 

predominantly of wood 
M2  

210221 
م شه پۆاڵویبای  قه مه  دروستكردنی كارتۆن له

2
  

م من المقوى المتموج  صناعة الكارتون 2 2 2 30,000
2
  

Manufacture of container Corrugated paper M2  

210222 
م ق ستوری ره بای ئه قه مه  دروستكردنی كارتۆن له

2
  

م من المقوى  الصلب السميك  صناعة الكارتون 2 4 4 45,000
2
  

Manufacture of container of Solid boards   M2  

21023 

م نك بای ته قه مه  دروستكردنی كارتۆن ئاسايی له
2
  

م الخفيف المقوىالعادي من  صناعة الكارتون 2 2 3 30,000
2
  

Manufacture of container of thin boards M2  

21024 
 ن ته زی ی كاغه دروستكردنی جانتا و كيسه

 طن صناعة الحقائب و األكياس الورقية 2 2 2 250

Manufacture of Sacks and bags of paper Ton 

210911 
 ن ته سککلێن

 طن المناديل الورقيية 2 3 3 2,000

Tissue Ton 

210912 

 ن ته كانی موو جۆره هه  ر به دروستكردنی كلينكسی ته

 طن انتاج المناديل الورقية الرطبة بانواعه 2 2 2 2000

Manufacture of wet cleansing tissue Ton 
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 Group5: Non Metallic Industries                          (الالفلزية الصناعات)پیشهسازی نافلزییهکان                  مجموعة الخامسة()ال پێنجهم کۆمهڵهی

ISIC (    نوع المنتوج)                     م رهه جۆری به                Product Type    
                                                 

 Number of Project                                  (عدد المشاريع)                                        ی پرۆژه ژماره
 Unit  یهکه

 وحدة
 Capacity  تواناي   

 الطاقة االنتاجية
 Erbil  ههولێر       

 اربيل
 Sulaimany سلێمانی

 سليمانية
 Dohukدهؤك        

 دهوك

21092 

 دانە ))دايبی فازه حه

 وحدة حفاضات اطفال 3 2 2 3,600,000

Disposable Baby Diapers Pieces 

21013 

 ن ته هتد( (.. .A4 , A3كو زی نووسين وه كردنی كاغه  برينی و ئاماده

 طن ... الخ ( A4 , A3مثل )  قطع و أعداد الورق للطباعة 2 3 3 5,000

Printing Paper Ton 

21014 
 ن ته و گۆڤار  زی رۆژنامه كاغه

 طن ورق الصحف و المجالت 2 2 2 3,000

News letter Paper Ton 

21015 
 ن ته شنووس زی ره كاغه

 طن ورق المسودة 2 2 2 1000

Drafting Paper Ton 

22121 
 ن ته نگ ) ئۆفسێت, وێب ئۆفسێت( وار رهچ  وتوو زياتر له ی پێشكه چاپخانه

 طن مطبعة متطورة اكثر من اربعة الوان ) ئوفسيت , ويب ئوفسيت ( 3 3 3 2,000

Offset and web- Offset Press Center( More than four Color ) Ton 

22224 
م ( سكرين  رگ ) سيلكه ر جل و به سه چاپ له

2
  

م لى المالبسالطبع ع 2 2 2 1500
2

  

Silk-screen printing on textiles and wearing apparel M
2
  

23206 
 متر دووجار ايزوگام

 متر مربع امکايزو 2 2 3 60,000

Flint coat & Exogamy  M
2 
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 Group5: Non Metallic Industries                          (ت الالفلزيةالصناعا)پیشهسازی نافلزییهکان                  )المجموعة الخامسة( پێنجهم کۆمهڵهی

ISIC (    نوع المنتوج)                    م رهه جۆری به                Product Type    
                                                 

 Number of Project                                (عدد المشاريع)                                           ی پرۆژه ژماره
 Unit  یهکه

 وحدة
 Capacity  تواناي   

 الطاقة االنتاجية
 Erbil  ههولێر       

 اربيل
 Sulaimany سلێمانی

 سليمانية
 Dohukدهؤك        

 دهوك

2412 
 ن ته ( ينی كيمياوی جۆراوجۆر ) زراعی په

 طن ) الزراعي ( االسمدة الكيمياوية المختلفة 3 4 3 30,000

Various Chemical Fertilizers Ton 

241110 

 ن ته بەرهەم هێنانی کاستێک سۆدا

 طن انتاج هايدروكسيد الصوديوم 2 4 4 1500

Manufacture of Sodium Hyroxide Ton 

24115 
 ن ته كان ييهساز پيشه  م هێنانی گازه رهه به

 طن الصناعيغاز  الانتاج  3 2 3 1500

Industrial Gas Production Ton 

24244 
 ن ته و رەق بەهەموو جۆرەکانیشل  یكان وه ره پاككه

 طن ظيف بانواعهالمطهرات و مستحضرات التن  6 10 10 1,000

Detergents and cleansers (Shampoo, etc…..)  Ton 

24244 
 ن ته ترشی سۆلفۆنيك

 طن اسيد السولفونيك 2 2 2 1500

Sulphonic Acid Ton 

242410 

 ن ته  وه وادی جوانكاری و رازاندنه مه

 طن مواد التجميل 2 2 2 15

Cosmetic Ton 
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 Group5: Non Metallic Industries                         ()الصناعات الالفلزيةیهکانپیشهسازی نافلزی                  )المجموعة الخامسة( پێنجهم کۆمهڵهی

ISIC (    نوع المنتوج)                    م رهه جۆری به                Product Type    
                                                 

 Number of Project                                  (عدد المشاريع)                                        ی پرۆژه ژماره
 Unit  یهکه

 وحدة
 Capacity  تواناي   

 الطاقة االنتاجية
 Erbil  ههولێر       

 اربيل
 Sulaimany سلێمانی

 سليمانية
 Dohukدهؤك        

 دهوك

2429 
 ن ته كۆنكريت  ی زياد كراو له سته ره كه

 طن المواد المضافة للكونكريت 2 2 2 600

Concrete Additives Ton 

24201 

 ن ته  امۆنيا و يۆري م هێنانی ئه رهه به

 طن انتاج االمونيا و اليوريا 2 300,000

Ammonia and Urea Production Ton 

24202 

 ن هت گريليت گريلۆنيتريل و متيل ئه م هێنانی ئه رهه به

 طن انتاج اكريلونيتيرل و مثيل اكريليت 2 50,000

Acrylonitrile and Methyl acrylate  Ton 

24301 

 ن ته تلين و پرۆپيلين هئم هێنانی  رهه به

 طن انتاج األثلين و البروبلين 2 300,000

Production of Ethylene and Propylene Ton 

24302 

رتوزيلين و  نزن , زيلين, ئه ) به وك كان وه ئارۆماتيكه  مه رهه م هێنان به رهه به

 ( پارازيلين
 ن ته

 طن انتاج المنتجات اآلروماتيكية مثل)بنزين, زيلين, ارتوزيلين و بارازيلين ( 2 200,000

Aromatic products such as (Benzene, Xylene,Ortho xylene 

and Para Xylene) 
Ton 

24303 

تلين سووك, پۆلی پرۆپلين و پۆلی  رس, پۆلی ئهوتلين ق م هێنانی پۆلی ئه هه به

 بووتانۆل الستيك
 ن ته

200,000 2 
 طن انتاج بولي اثلين ثقيل, بولي اثلين خفيف, بروبلين و بولي بوتانول الستيك

Manufacturing of HDPE, LLDPE, PP and PBR Ton 
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 Group5: Non Metallic Industries                          (الصناعات الالفلزية)پیشهسازی نافلزییهکان                  (ة الخامسةالمجموع)پێنجهم  کۆمهڵهی

ISIC (    نوع المنتوج)                     م رهه جۆری به                Product Type    
                                                 

 Number of Project                             (عدد المشاريع)                                          ی پرۆژه ژماره
 Unit  یهکه

 وحدة
 Capacity  تواناي   

 الطاقة االنتاجية
 Erbil  ههولێر       

 اربيل
 Sulaimany سلێمانی

 سليمانية
 Dohukدهؤك        

 دهوك

24304 

 ن ته LABڵكيل بنزين هێلی  م هێنانی ئه رهه به

 طن LAB انتاج الكيل بنزين خط 2 50,000

Linear Alkyl benzene (LAB) Production Ton 

24305 
 

 ن ته تؤلؤين  كان له وه ره م هێنانی توانه رهه كی بۆ به ره وادی سه مه

30,000 
 

 طن نيحللة من التولوالمواد الخام النتاج المواد الم 2

Raw Materials to produce Solvents from Toluene Ton 

24306 

  كان له كيمياوييه ينه كی پالستيك, رزين و په ره وادی سه م هێنان مه هه به

 ئورتوزايلين
 ن ته

 طن انتاج المواد الخام للبالستيك, رزين و األسمدة الكيمياوية من ئورتوزيلين 2 50,000

Raw Material for Plastic, Resins and Fertilizers from Ortho 

xylene  
Ton 

24307 

ستكرد, پالستيك, پۆليستر, پۆلی  كی داوی ده ره وادی سه م هێنانی مه رهه به

 پارازيلين  كريل له ئه
 ن ته

لي اكريل من انتاج المواد األولية للخيوط الصناعية , البالستيك, بوليستر, بو 2 70,000

 البارازيلين
 طن

Raw Material for artificial , Polyesters, Poly acryl from Para 

xylene  
Ton 

24308 

 ن ته نگ ست كردنی رهوم هێنانی رزين و در رهه كی بۆ به ره وادی سه مه

 طن المواد الخام النتاج الرزين و أنتاج األلوان  6 50,000

Raw Material for Resins and Paints Ton 

24309 

 ن ته ستيرن و پۆتادين ستايرن و ئه م هێنانی پۆلی ئه رهه به

 طن انتاج بولي استارين و استيرين و بوتادين 2 70,000

Poly styrene (Ps) and styrene Butadiene(SB) Production Ton 
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 Group5: Non Metallic Industries                          (الصناعات الالفلزية)پیشهسازی نافلزییهکان                  (المجموعة الخامسة)پێنجهم  کۆمهڵهی

ISIC (    نوع المنتوج)                    م رهه جۆری به                Product Type    
                                                 

 Number of Project                                  (عدد المشاريع)                                        ی پرۆژه ژماره

 Unit  یهکه

 وحدة
 Capacity  تواناي   

 الطاقة االنتاجية

  ههولێر       
Erbil 

 اربيل

 Sulaimany سلێمانی

 سليمانية
 Dohukدهؤك        

 دهوك

24310 

 ن ته نيدريد فتاليك و ديوكتيل فتالێت نانی ئهم هێ رهه به

 طن انتاج اندريد فتاليك و ديوكتيل فتاليت 2 50,000

Anhydride Phtalic (PA) and Dioctyl Phthalate Ton 

24311 

 ن ته تلين و پرۆپيلن ئه  م هێنانی پی _ ڤی _ سی له رهه هب

 طن ن( من اثلين و بروبلي PVCانتاج  ) 2 100,000

PVC from Ethylene and Propylene  Ton 

24312 

 ن ته مونيۆم و كريستاڵی ميالمين م هێنان سۆلڤاتی ئه رهه به

 طن انتاج سولفات االمونيوم و كرستال المالمين 2 30,000

Melamine Crystals and Ammonium Sulphate Production  Ton 

24313 

 ن ته ت و ترشی سولفۆريكم هێنانی كبري رهه به

 طن انتاج الكبريت و حامض السلفوريك 3 100,000

Granule Sulphur and Sulphuric Acid Ton 

242915 

 دانە ( CD )  موو جۆره دروست كردنی هه

 وحدة ( CDصناعة جميع انواع الــ )  3 3,000,000

Manufacture of all typs of CD Pieces 

25195 
 ن ته ستكرد كردنی و رستنی ريشاڵی ده ئاماده

 طن اعداد و غسل الخيوط الصناعية  3 6000

Manufacture of synthetic or artificial fibres Ton 
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 Group5: Non Metallic Industries                          (الصناعات الالفلزية)پیشهسازی نافلزییهکان                  (المجموعة الخامسة)پێنجهم  کۆمهڵهی

ISIC (    نوع المنتوج)                    م رهه جۆری به                Product Type    
                                                 

 Number of Project                                  (عدد المشاريع)                                        ی پرۆژه ژماره
 Unit  یهکه

 وحدة
 Capacity  تواناي   

 الطاقة االنتاجية
 Erbil  ههولێر       

 اربيل
 Sulaimany سلێمانی

 سليمانية
 Dohukدهؤك        

 دهوك

25192 
 متر بۆری ئاوی پالستيكی ) صحي(

 متر ( انانيب المياة  الثالستيكية )الصحية 3 3 2 450,000

Plastic Water Pipe  M 

25192 
 متر HDPE  رۆ له بۆری ئاوه

 متر ( HDPE) انابيب الصرف الصحى   2 6 4 75,000

HDPE  Waste Water pipe M 

25192 
 متر لەگەڵ کشتوکاڵی سۆندەی ئاوی پالستيکی

 متر و الزراعيە الخراطيم البالستيكية 2 4 4 300,000

Plastic Hose M 

252011 

 دروست كردنی وايت بۆرد
متر 

 دووجار

 متر مربع البيضاءصناعة السبورة البالستيكية  3 300

Manufacture of white board  M
2

 

251912 
 ستكرد نجی ده ئيسفه

متر دوو 

 جار
300,000 3 

 متر مربع االسفنج الصناعي

Artistically Sponges  M
2

 

251913 
 ن ته م هێنانی فلين رهه به

 طن انتاج فلين 3 3,000

EPS Moonlit  Ton 

25203 
 ن ته باغی پالستيكی بۆكس و قه

 طن بوكس و غطاء بالستيكي 6 150,000

Manufacture of Plastic boxes and plastic covers  Ton 
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 Group5: Non Metallic Industries                          (الصناعات الالفلزية)پیشهسازی نافلزییهکان                  (المجموعة الخامسة)پێنجهم  کۆمهڵهی

ISIC (    نوع المنتوج)                     م رهه جۆری به                Product Type    
                                                 

 Number of Project                                  (عدد المشاريع)                                        پرۆژهی  ژماره
 Unit  یهکه

 وحدة
 Capacity  تواناي   

 الطاقة االنتاجية
 Erbil  ههولێر       

 اربيل
 Sulaimany سلێمانی

 سليمانية
 Dohukدهؤك        

 دهوك

25201 

 ن ته ( PVC) م هێنانی پرۆفايلی بەرهە

 طن المقاطع البالستيكية 2 4 4 2000

Plastic Profiles Ton 

25203 

 ن ته ) نايلۆن )گونيه لە ی تۆری كيسه

 طن ونية ( کاالكياس  النايلونية المشبكة )  6 15,000

Sacks and Bags(PE) Ton 

25203 
 ن ته يكی جۆراوجۆركورسی و مێز و صندوقی پالست

 طن الصناديق والكراسى والمناضد  البالستيكية المتنوعة 2 2 2 750

Plastic Chairs ,Tables ,Boxes Ton 

25204 

 ن ته ی نايلۆنی و سلۆڤانی چاب كراوی جۆراوجۆر كيسه

 طن اكياس نايلؤن مطبوعة 2 2 3 750

PE  Bags (Printed) Ton 

25204 
 دانە ی پالستيك به گالۆن و ده

 وحدة عبوات بالستيكيةجالون و 6 3,000,000

Plastic Vessels Pieces 

25201 
 متر سێ جار مۆف

 متر مکعب فوم 6 30,000

Hard Polyurethane Foam M3 
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 Group5: Non Metallic Industries                          (الصناعات الالفلزية)پیشهسازی نافلزییهکان                  (المجموعة الخامسة)پێنجهم  کۆمهڵهی

ISIC (    نوع المنتوج)                    م رهه جۆری به                Product Type    
                                                 

 Number of Project                                  (عدد المشاريع)                                        ی پرۆژه ژماره
 Unit  یهکه

 وحدة
 Capacity  تواناي   

 الطاقة االنتاجية
 Erbil  ههولێر       

 اربيل
 Sulaimany سلێمانی

 سليمانية
 Dohukدهؤك        

 دهوك

25206 

 متر دوو جار ڵۆن پالستيك شفاف مه جه

 متر مربع جملون بالستيكي شفاف 10 120,000

Corrugated Plastic Plate M2 

252013 
 متر دوو جار ی پالستيكی و كانزايی ساليد رده په

 متر مربع الستائر وااللواح المعدنية والبالستيكية 2 2 2 15,000

Venetian Curtains, Plastic, Strip Curtains  M2 

252014 
 دانە كار هاتوو  ك جار به رداخی يه و په قاپ

 وحدة ( الواحداواني و اقداح بالستيكية ) لالستعمال  4 5 2 3,000,000

Disposable cub and dish ware  Pieces 

26102 
 ) ) سيكيورتی  دروست كردنی شوشه

متر دوو 

 جار

 متر مربع صناعة الزجاج من عدة طبقات  2 2 2 50,000

Security Glasses    M
2

 

261010 
  خانهاڵليكۆبۆن بۆ داپۆشی با فايبر كالس ) عازل ( يان ئه

متر دوو 

 جار

 متر مربع أو اليكوبون لتغليف االبنية فايبر كالس ) عازل ( 2 2 2 100,000

Glass Wool (Insulator) M
2

 

29293 
 ن ته تركانی  سيكۆتين, فۆم, سيلكۆن و جۆره

 طن سيكوتين, فوم , سيلكون و انواع اخرى 2 3 2 30

Gelatin and its derivatives, Glues, Adhesives Ton 
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 Group5: Non Metallic Industries                          (الصناعات الالفلزية)پیشهسازی نافلزییهکان                  (المجموعة الخامسة) پێنجهم کۆمهڵهی

ISIC (    نوع المنتوج)                    م رهه جۆری به                Product Type    
                                                 

 Number of Project                                  (عدد المشاريع)                                         ی پرۆژه ژماره
 Unit  یهکه

 وحدة
 Capacity  تواناي   

 الطاقة االنتاجية
 Erbil  ههولێر       

 اربيل
 Sulaimany سلێمانی

 سليمانية
 Dohukدهؤك        

 دهوك

31402 
 دانە باتری ئۆتۆمبێل

 وحدة بطارية السيارات 6 250,000

Auto Battery Pieces 

33115 

 ن ته ری پزيشكی. .. هتد ر پێچ ) باند( پالستهوا دروستكردنی نه

 طن , بالستر طبي ....الخ شاشصناعة  3 250

Manufacture of drapes, sterile bands and tissue for medical use Ton 

34304 
 متر كانی موو جۆره هه  به  كينه شی مه دروستكردنی قايه

 متر المكائن صناعة القايش لجميع انواع 2 150,000

Manufacture of all types of engines belts M 

3694 
 ن ته مندااڵنياری پالستيكی 

 طن لالطفال عاب البالستيكيةلاال 3 2 2 15,000

Plastic children Toys Ton 
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 Group 6:Electric Industries                   (الصناعات الكهربائية)اییپیشهسازی کارەب                       (المجموعة السادسة) شهشهم کۆمهڵهی

ISIC (نوع المنتوج)                        م رهه جۆری به                    Product Type    
                                                 

 Number of Project                               (عدد المشاريع)                                            ی پرۆژه ژماره
 Unit  یهکه

 وحدة
 Capacity  تواناي   

 الطاقة االنتاجية
 Erbil  ههولێر       

 اربيل
 Sulaimany سلێمانی

 سليمانية
 Dohukدهؤك        

 دهوك

29301 
 دانە دروستکردنی گسکی کارەبايی

 وحدة اعة المكنسة الكهربائيةصن 2 3500

Manufacture and assembly of Vacum cleaner  Pieces 

29301 
 دانە دروستکردنی پانکە و ئامێری هەوامێژ

 وحدة صناعة المروحة و ساحبة الهواء 2 9000

Manufacture of household type fans and air ventilators  Pieces 

29302 
 دانە دنی هيتەری کارەبايیدروستکر

 وحدة صناعة المدفأة الكهربائية 6 3000

Manufacture of Electric Heaters Pieces 

29302 
 دانە دروستکردنی فرنی کارەبايی

 وحدة صناعة الفرن الكهربائي 2 4000

Manufacture of Electric Oven and Cookers Pieces 

31104 

 دانە کارەباترانسفۆرمەری 

 وحدة المحوالت الكهربائية 2 600

Electrical Power Transformer Pieces 

31202 

 دانە عامودی کارەبا لە ئاسن

 وحدة االعمدة الكهربائية الحديدية 4 30,000

Iron Electrical  Piles Pieces 
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 Group 6:Electric Industries                   (الصناعات الكهربائية)پیشهسازی کارەبایی                       (المجموعة السادسة) شهشهم کۆمهڵهی

ISIC (نوع المنتوج)                        م رهه جۆری به                    Product Type    
                                                 

 Number of Project                                  (عدد المشاريع)                                        ی پرۆژه ژماره
 Unit  یهکه

 وحدة
 Capacity  تواناي   

 الطاقة االنتاجية
 Erbil  ههولێر       

 اربيل
 Sulaimany سلێمانی

 سليمانية
 Dohukدهؤك        

 دهوك

31301 

 مرت وايەری و کێبڵی جۆراوجۆر

 مرت الكهربائية المتنوعةاالسالك و الكيبالت  6 6,000,000

Electrical Cables and Wires M 

312011 

 دانە بۆرد و بۆکسی کارەبايی لە پلێتی ئاسن

 وحدة بورد و بوكس كهربائي  من البليت  4 60,000

Steel Electric Box and Board Pieces 

312012 

 دانە ی کارەبايی لە پالستيکبۆرد و بۆکس

 وحدة بوكس كهربائي  من البالستيكالبورد و ال 3 60,000

Plastic Electric Box and Board Pieces 

31106 
 دانە ( دروستکردنی محويلەی نيۆن ) ترانسفۆرم

 وحدة صناعة محولة نيؤن  4 60,000

Manufacture of inductors and transformers Pieces 

31202 
 دانە دروستکردنی پالک و سويچ کارەبايی و .....هتد

 وحدة كهربائي .....الخ جوسوي بلكصناعة  2 75,000

Manufacture of all typs of electrical Switch Pieces 

33125 
 دانە دروستکردنی هەموو جۆرە پێوەری کارەبايی

 وحدة أنواعهصناعة المقياس الكهربائي ب 2 60,000

Manufacture of all typs of electrical Power meter  Pieces 
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 Group7:Tools and Equipments Manufacturing         (صناعة االالت والمكائن)پیشهسازی ئامێر و مکائن        (المجموعة السابعة)ڵهی حهوتهم هکۆم

ISIC (نوع المنتوج)                       م رهه جۆری به                    Product Type    
                                                 

 Number of Project                                  (عدد المشاريع)                                        ی پرۆژه ژماره
 Unit  یهکه

 وحدة
 Capacity  تواناي   

 الطاقة االنتاجية
 Erbil  ههولێر       

 اربيل
 Sulaimany سلێمانی

 سليمانية
 Dohukدهؤك        

 دهوك

29213 
 بەپێی جۆری بەرهەم دانە دروستکردنی ئامێری کشتوکاڵ

 حسب نوع المنتوج وحدة تصنيع المكائن الزراعية 2 2 2

Agricultural Machinery Manufacturing  Pieces Acc to Products 

29222 
 دانە دروستکردنی ئامێرەکانی شکاندنی بەرد و غەسالە

 وحدة تصنيع مكائن كسارات الحجر و مكائن الغسل 2 2 2 30

Stone Crusher, Sand Washer Equipment   Pieces 

29301 
 دانە دروستکردنی ئامێری سارکەرەوە

 وحدة دتصنيع مكائن التبري 2 2 2 6000

Refrigerators and Coolant Equipment   Pieces 

31104 
 بەپێی جۆری بەرهەم  دروستکردنی کەلوپەلی يەدەکی ئۆتۆمبيل

 حسب نوع المنتوج  المواد األحتياطية للسيارات  3 3 2

Auto Spare Parts  Acc to Products 

31301 
 بەپێی جۆری بەرهەم  ۆتۆمبيلدروستکردنی کەلوپەلی جوانکاری ئ

 حسب نوع المنتوج  كماليات السيارة 3 2 2

Auto Accessories Parts  Acc to Products 

29301 
 دانە ساردکەرەوە دروستکردنی

 وحدة صناعة الثالجات  2 3000

Manufacture of Refrigerators  Pieces 

29301 
 دانە ر و ووشکردنەوەجل شۆر و قاپ شۆ دروستکردنی

 وحدة صناعة غسالة المالبس و غسالة الصحون وماكنة تجفيف 2 900

Manufacture of Washingand drying  Machine , dish Washer Pieces 
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 Group7:Tools and Equipments Manufacturing         (صناعة االالت والمكائن)پیشهسازی ئامێر و مکائن        (المجموعة السابعة)حهوتهم  کۆمهڵهی

ISIC (نوع المنتوج)                       م رهه جۆری به                    Product Type    
                                                 

 Number of Project                                (عدد المشاريع)                                       ی پرۆژه ژماره
 Unit  یهکه

 وحدة
 Capacity  تواناي   

 الطاقة االنتاجية
 Erbil  ههولێر       

 اربيل
 Sulaimany سلێمانی

 سليمانية
 Dohukدهؤك        

 دهوك

3311 
 بەپێی جۆری بەرهەم دانە دروستکردنی کەلوپەلی تەندروستی

 حسب نوع المنتوج وحدة لصحيةانتاج  االدوات المعدات ا 3 2 2

Hygienic, Sanitary and hospital Equipment  Pieces Acc to Products 

34203 
 بەپێی جۆری بەرهەم  بۆدی لۆری قەالب و تانکی و سايلۆ بۆ ئۆتۆمبيلی بار هەڵگر دروستکردنی

 سب نوع المنتوجح  تصنيع هيكل )بودي( قالب و خزان و سايلو للسيارات الحمل 2 4 4

Body, Tankers and Cement Silos for Lorries   Acc to Products 

29153 

کرێن بە هەموو جۆرەکانی و چوارچێوەی کرێن بۆ دامەزراندن  دروستکردنی

  لەسەر لۆری
 دانە

 وحدة صناعة الكرين بانواعه و قاعدة كرين 2 500

Assembly of all type of cranes and crane frame    Pieces 

29227 
 دانە هەموو جۆرە ئامێری لەحيمی کارەبايی دروستکردنی

 وحدة صناعة مكائن اللحيم الكهربائي بانواعه 2 750

Manufacture of Electrical Welding Equipments  Pieces 

292512 
مێری ووردکردنەوە و هارينی بەردئا دروستکردنی  دانە 

 وحدة صناعة مكائن تقطيع و طحن الحجر 2 50

Manufacture of Rock cutting & polishing Equipments  Pieces 

34108 
 دانە دامپر بۆ بەکار هێنان لە کانەبەردەکان و بيناسازی دروستکردنی

 وحدة صناعة الدمبر المستخدم في المقالع و االنشائية  2 50

Manufacture of dumpers used in Construction of mining  Pieces 
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 Group7:Tools and Equipments Manufacturing         (صناعة االالت والمكائن)پیشهسازی ئامێر و مکائن        (المجموعة السابعة)حهوتهم  کۆمهڵهی

ISIC (نوع المنتوج)                        م رهه جۆری به                    Product Type    
                                                 

 Number of Project                                (عدد المشاريع)                                           ی پرۆژه ژماره
 Unit  یهکه

 وحدة
 Capacity  تواناي   

 الطاقة االنتاجية
 Erbil    ههولێر     

 اربيل
 Sulaimany سلێمانی

 سليمانية
 Dohukدهؤك        

 دهوك

35921 
 دانە باسيکل بە هەموو جۆرەکانی دروستکردنی

 وحدة صناعة البايسكل بجميع انواعه 2 1200

Manufacture of all types of bicycle  Pieces 

35993 
 دانە انی بۆ کەرتی کشتوکاڵعارەبانەی تراکتۆر بە هەموو جۆرەک دروستکردنی

 وحدة صناعة عربانة تراكتر بانواعه للقطاع الزراعي 4 750

Manufacture of agricultural trails and Semi-trails Pieces 

36914 
 کغم و شتی پەيوەنديدار زێردروست کردنی 

 کغم الذهيصياغة  3 150

Manufacture of Goldsmih articles Kg 

36915 
 کغم دروست کردنی زێو و شتی پەيوەنديدار

 کغم صياغة الفضة 3 150

Manufacture of Silversmih articles Kg 
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 Group5: Recycling                          (المعادە الصناعات)پیشهسازی گهرانهوەی پاشماوەکان                         (الثامنة)المجموعة  ههشتهم کۆمهڵهی

ISIC (    نوع المنتوج)                    م رهه جۆری به                Product Type    
                                                 

 Number of Project                                  (عدد المشاريع)                                        ی پرۆژه ژماره
 Unit  یهکه

 وحدة
 Capacity  تواناي   

 الطاقة االنتاجية
 Erbil  ههولێر       

 اربيل
 Sulaimany سلێمانی

 سليمانية
 Dohukدهؤك        

 دهوك

27208
* 

 ن ته  پاشماوه  م هێنانی كلۆی مس له رهه به

 طن انتاج قوالب النحاس من المخلفات 2 2 2 300

Copper Moulds from Copper Waste Ton 

27210 

مهێنانی  رهه كان و به پاتری پاشماوه  م هێنانی كلۆی قورقۆشم له رهه به

 كان نديداره يوه په  مه رهه به
 ن ته

 طن انتاج قوالب الرصاص من مخلفات نضائد السيارات و انتاج المنتجات ذات العالقة  2 2 2 1500

Lead Moulds from Battery Scraps and Manufacturing of related Products  Ton 

27321 

 ن ته كان منيۆميه له ئه  مه رهه م هێنانی به رهه منيۆم و به له تاواندنی سكرابی ئه      

 طن و انتاج المنتجات االلمنيومية صهر سكراب االلمنيوم 2 3 3 1000

Aluminum Moulds from Aluminum Wastes and Manufacturing 

of related Products 
Ton 

21011 

 ن ته كان زييه كاغه  پاشماوه  ز له م هێنانی پاڵپی كاغه رهه البردنی حبر و به

 طن ازالة الحبر و اعادة تصنيع الورق 2 4 4 1500

Removal of link and manufacture pulp from waste paper Ton 

21096 
 ن ته لە کۆنە کاغەز  ی هيڵكه دروستكردنی شانه

 طن من الورق المعاد صناعة طبقات البيض 2 2 2 300

Manufacture of egg container from wesd paper Ton 

25116 
 دانە  دروستكردنی تايه  دووباره

 وحدة اعادة اكساء االطارات 2 2 2 100,000

Tire Retreading Pieces 

*  .م رده ڵۆجيای سه كنه پێی ته تی ناوخۆ به زاره و وه  ندی ژينگه زامه پاش ره 
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 Group5: Recycling                          (المعادە )الصناعاتپیشهسازی گهرانهوەی پاشماوەکان                         (الثامنة)المجموعة  ههشتهم کۆمهڵهی

ISIC (    نوع المنتوج)                    م رهه جۆری به                Product Type    
                                                 

 Number of Project                                  (عدد المشاريع)                                        ی پرۆژه ژماره
 Unit  یهکه

 وحدة
 Capacity  تواناي   

 الطاقة االنتاجية
 Erbil  ههولێر       

 اربيل
 Sulaimany سلێمانی

 سليمانية
 Dohukدهؤك        

 دهوك

3720 
 ن ته ) ی )كانزايی ی پاشماوه وه رانه گه

 طن اعادة تصنيع المخلفات ) المعدنية ( 2 5 0 1000

Recycled Materials ( Metal ) Ton 

37202 

 ن ته )ی ) پالستيكی ی پاشماوه وه رانه گه

 طن اعادة تصنيع المخلفات ) البالستيكية ( 2 2 2 1000

Recycled Materials ( Plastic ) Ton 

37205 

 ن ته گەرانەوەی پاشماوە شوشييەکان

 طن اعادە تصنيع الزجاج 2 2 2 1000

Recycle  Materials (Glass) Ton 

37208 

 ن ته گەرانەوەی پاشماوە کاغەزييەکان

 طن اعادة تصنيع الورق 4 4 4 1500

Recycle Material (paper) Ton 

23208 
 ن ته بەرهەم هێنانی گريسی ئۆتۆمبيل

 طن انتاج دهون للسيارات 2 3 3 300

Manufacture of Oil-based greses Ton 

242911 
 ن ته م هێنانی ئانتی فريزی ئۆتۆمبيلبەرهە

 طن انتاج مواد مانعة التجمد في السيارات 2 4 4 300

Manufacture of anti freeze preparation Ton 
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 سـوار عـزیز عـلی                  

                                                                 گشتی پالن دانان و بهدواداچوون بهرێوەبهری 

 
          ئاراس رووف عارف         

 بهرێوەبهری گشتی گهشهپێدانی پیشهسازی  

 علی سندی .د
 وەزیری بازرگانی و پیشهسازی

 بهوەکالهت


