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 لمقدمةا

  الصناعةالسٌاحة والزراعة و ذات األولوٌة الثالثة: القطاعات خاصة فً االستثمارٌة العدٌد من الفرص إقلٌم كوردستان فًتوفرالمحافظات الثالث   

 هٌئة االستثمار  تدعو(BOI)  مزٌد من  من أجل الحصول على هٌئة االستثمارب واالتصال الملموسة الفرص االستثمارٌة للمشاركة فً الدولٌٌنالمستثمرٌن
 .والخطوات التً ٌجب اتخاذها الحقا لمشارٌع المقترحةلاالوضاع المستجدة عن المعلومات 

 بدعم من لتنفٌذل لتصبح قابال المراحل النهائٌةفً  البعض اآلخران  فً حٌن جاهزة للتنفٌذوال، الملموسة الفرصمجموعة متنوعة من  القائمة أدناه تصف 

 فً إقلٌم كوردستان.  (BOI) هٌئة االستثمار
 

 الحالة فرص ملموسة فً القطاعات الرئٌسٌة 

عة
را
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ا

 

ن زراعة بساتٌن أشجار الزٌتون وإنتاج زٌت إ – أشجار الزٌتون  

وفر فرصة استثمارٌة فرٌدة فً تالل )تارٌن( على مساحة تالزٌتون 
 .مالٌٌن متر مربع مخصصة لهذا الغرض  3

تتوفر العدٌد من قطع األراضً والمستثمرٌن مدعوون 
لغرض دعوتهم  لتزوٌدنا بالتفاصٌل المذكورة ادناه

الحقا لتقدٌم مقترحات المشارٌع من خالل هٌئة 
 .االستثمار

 

ً مصادر أقفاص عائمة توضع ف  10تتطلب   -تربٌة االسماك

و  .تربٌة األسماكجل دربندخان ودوكان ال تًالمٌاه الحالٌة فً بحٌر
مناطق الفً  مغلقة مطلوبةالسماك االتربٌة احواض  فانكذلك 

 بعٌدة عن مصادر المٌاه الطبٌعٌة.ال

متوفرة لمزارع االسماك والمستثمرٌن  واقعهناك عدة م
مدعوون لتزوٌدنا بالتفاصٌل المذكورة ادناه لغرض 

دعوتهم الحقا لتقدٌم مقترحات المشارٌع من خالل هٌئة 
 .االستثمار

  

( و غناماالاروبقااللحوم انتاج اللحوم الحمراء ) -اللحوم الحمراء

عجل و  20500كذلك جلود الحٌوانات من تربٌة الماشٌة بسعة 
 مالٌٌن دوالر امرٌكً والتً 6قدره خروف براسمال كلً  20000
  ستوفر فرص استثمارٌة مربحة. بدورها

والمستثمرٌن هناك اراض عدٌدة متوفرة لهذا الغرض 
ن لتزوٌدنا بالتفاصٌل المذكورة ادناه لغرض مدعوٌ

لتقدٌم مقترحات المشارٌع من خالل هٌئة دعوتهم الحقا 
 .االستثمار

نباتات الزٌنة بما ٌكفً لٌحل محل وانتاج شتالت االشجار -المشاتل  

المنتجات المستوردة فً االسواق المحلٌة وبكلفة استثمارٌة تقدر 
بخمسة مالٌٌن دوالر وانتاج  ملٌون شتلة بالسنة على مساحة 

       .2م 2500000

 والمستثمرٌن الغرض لهذا متوفرة عدٌدة اراض هناك
 لغرض ادناه المذكورة بالتفاصٌل لتزوٌدنا نمدعوٌ

 هٌئة خالل من المشارٌع مقترحات لتقدٌم الحقا دعوتهم
 .االستثمار

 

 100بناء و تشغٌل محطة تربٌة أبقار و تجمٌع الحلٌب من  -الحلٌب

راس بقر منتج للحلٌب على  20000مزارع محلً والذٌن سٌمنحون 
ملٌون دوالر  16ضمن حجم استثمار ٌقدر باكثر من اساس قروض 

 امرٌكً معروضة على المستثمرٌن.

 والمستثمرٌن الغرض لهذا متوفرة عدٌدة اراض هناك
 لغرض ادناه المذكورة بالتفاصٌل لتزوٌدنا مدعوون
 هٌئة خالل من المشارٌع مقترحات لتقدٌم الحقا دعوتهم

 .االستثمار
  

الرئة الخضراء المستقبلٌة للمدٌنة  ستوفر -الحزام االخضر الربٌل

 و مباشرة ضمن المناطق لمشارٌع زراعٌة متنوعةٌمة اراض ق
 .الحضرٌة

لقد تمت المصادقة على الحزام االخضر من قبل  
حكومة اقلٌم كوردستان وان مرحلة التخطٌط التفصٌلً 

 قد بدأت.

تقدم السلة الغذائٌة القلٌم كوردستان  -ارواء شماموكمشروع  

  الحدٌثة. د االستثمار باستعمال الطرق االروائٌةعائدات هائلة عن
ٌبحث المطورون الرئٌسٌون و سٌقدمون مقترحات  

ة لتطوٌر المنطقة كمشروع اروائً لمحتملسٌنارٌوات 
 .عمالق
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ٌتم السعً الٌجاد مستثمرٌن لبناء و تشغٌل مصنع  -اللقاحات الطبٌة 

مالٌٌن دوالر  8للقاح الحمى القالعٌة. الحجم التقرٌبً لالستثمار هو 
 أمرٌكً.

 والمستثمرٌن الغرض لهذاهناك اراضً مخصصة 
 لغرض ادناه المذكورة بالتفاصٌل لتزوٌدنا نمدعوٌ

 هٌئة خالل من المشارٌع مقترحات لتقدٌم الحقا دعوتهم
 .االستثمار

صناعات عدٌدة الى  ستجذب –المنطقة الصناعٌة فً دهوك   

 المنطقة الصناعٌة المزمع انشائها فً دهوك. 
لقد تم التخطٌط للمدٌنة الصناعٌة و  المستثمرون  

 مقترحات و تقدٌم مدعوون النشاء مشارٌعهم فٌها
  .االستثمار هٌئة خالل من المشارٌع

 
 

سٌتم تشجٌع نمو القطاع الصناعً  –المنطقة الصناعٌة فً اربٌل 

 بانشاء منطقة صناعٌة خارج مدٌنة اربٌل.
ان انشاء منطقة صناعٌة فً اربٌل وصلت مراحلها 

النهائٌة وسٌتم قرٌبا استدعاء المستثمرٌن لتقدٌم 
  مقترحات المشارٌع من خالل هٌئة االستثمار. 

 
 

توجد منطقتٌن صناعٌتٌن فً  – السلٌمانٌة فً الصناعٌة المنطقة

عربت توفران فرص استثمارٌة ممتازة لقطاع الصناعة فً محافظة 
 السلٌمانٌة.

لقد تم انشاءالمنطقتٌن الصناعٌتٌن و ٌقوم المطورون  
الرئٌسٌون بالبحث عن مفهوم التصمٌم المستقبلً 

المنطقة حالٌا تاسٌس تم بٌنما الحدى المنطقتٌن. 
  االخرى.

 

سٌتم تطوٌر الصناعة بانشاء  – رمٌانگ فً الصناعٌة المنطقة

 .رمٌانگمنطقة صناعٌة اضافٌة فً 
وسٌتم قرٌبا  خطة لتاسٌس منطقة صناعٌة هناك

استدعاء المستثمرٌن لالستثمار فً المناطق المحددة و 
  تقدٌم مقترحات المشارٌع من خالل هٌئة االستثمار. 
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وهً اكبر بحٌرة فً االقلٌم وسٌتم تطوٌرها كوجهة  - بحٌرة دوكان

  و ستتضمن رٌاضات مائٌة و فنادق خمس نجوم. متقدمة سٌاحٌة
لقد قام المطورون الرئٌسٌون باختٌار المبدئً و تحظٌر 

المناقصات لعدة مشارٌع متفرقة حٌث سٌتم التوجه 
 لمستثمرٌن الدولٌٌن.

 

سلسلة جبال جمٌلة ذات قمة مسطحة و هوموقع ممتاز  –جبل سفٌن 

 لمنتجع سٌاحً ٌوظف كوجهة رئٌسٌة لقضاء العطالت.
لقد قام المطورون الرئٌسٌون بالبحث و سٌتم اقتراح  

عدة سٌنارٌوهات لكٌفٌة تطوٌر المنطقة كمشروع 
من مستثمرٌن سٌاحً عمالق حٌث سٌتم الحقا الطلب 

 ع.لمشارٌاخرٌن تقدٌم عطائات ل
 

قع سلسلة جبل زاوا الرائعة بجانب مدٌنة دهوك حٌث ت –جبل زاوا 

 عال. على مستوىانه مكان مناسب الستثمار سٌاحً 
لقد قام المطورون الرئٌسٌون بالبحث و سٌتم اقتراح  

عدة سٌنارٌوهات لكٌفٌة تطوٌر المنطقة كمشروع 
سٌاحً عمالق حٌث سٌتم الحقا الطلب من مستثمرٌن 

 اخرٌن تقدٌم عطائات للمشارٌع.
 

 مربع متر ملٌون 1.2 من أكثر تخصٌص تم –شار  يهاوار

   .السٌاحً الستثمارل نموذجٌة لمشارٌع
طلب من ٌفعلٌا.  متاحة أراضً قطع عدةتوجد 

الفردٌة  مقترحاتالالمستثمرٌن المحتملٌن لتقدٌم 
 .  لمشارٌع االستثمار السٌاحى
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متوفرة حالٌا  الطرق والجسور والبنى التحتٌة االخرى – النقل

  .والمقاولٌن لمستثمري القطاع الخاص
خطط مفصلة و المستثمرون المهتمٌن تم صٌاغة  

الضرورٌة لغرض والمقاولٌن مدعوون لتقدٌم التفاصٌل 
 التصال بهم.  ا

 

ازدٌاد الطلب  -مشارٌع السدود متضمنا محطات الكهرباء المائٌة

على الكهرباء والمٌاه العذبة مصدر مهم من مصادر فرص 
 االستثمار الممتازة. 

توجد عدة سدود فً مرحلة االنشاء ولكن هناك حاجة   
اضافٌة. لقد تم صٌاغة خطط مفصلة و المستثمرون 

المهتمٌن والمقاولٌن مدعوون لتقدٌم التفاصٌل 
 الضرورٌة لغرض االتصال بهم.  

 

 الخطوات الالحقة
بٌان اي فرصة من الفرص االستثمارٌة الراسخة هو موضع اهتمامكم ونرجوا منكم تزوٌدنا ببعض المعلومات العامة عنكم لغرض  فٌما ٌلً ٌرجى 

 االتصال بكم الحقا والبدء بالخطوات التالٌة.
 :لكترونً التالًونٌة للعنوان االرسالة الكتربوعلٌه0 ٌرجى ارسال نسخة من االستمارة التً تم تعبئتها او المعلومات المطلوبة 

nt.orginfo@kurdistaninvestme  
 

فرصة او فرص االستثمار 
 المرغوبة

 
  اسم الشركة او المستثمر

  الجنسٌة
  نوع المستثمر )شخصً او شركة(

المبٌعات السنوٌة عالمٌا بالدوالر  
 االمرٌكً  للسنة الماضٌة.

 

  عدد الموظفٌن
المشارٌع السابقة فً اقلٌم 

 كوردستان او العراق
 

اسم و منصب الشخص المخول 
 االتصال به

 
  البرٌد االلكترونً

  الهاتف  
 

اضافة  صحٌفة عملٌة منح االجازةو  االستثمار صحٌفة معلومات لحصول علىللمعلومات اضافٌة ٌرجى زٌارة موقع هٌئة االستثمار المذكور ادناه 

 www.kurdistaninvestment.orgالى االصدارات الحدٌثة لهذه النسخة من فرص االستثمار: 
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