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 اعدت من قبل هيئة االستثمار

 قسم الدراسات والمعلومات 

 11/2012مديرية المعلومات  

  

 امتيازات و منافع االستثمار

 

 
 خبراء االستثمار في مديريات االستثمار المعنيةتعامل كافة المعلومات بسرية تامة وتتم مراجعتهامن قبل فريق من 

المشروع سيتم االتصال بالمستثمر في حالة اتمام الدراسة او الحاجة الى توضيحات اضافية و في النهاية سيتم ابالغه بقرار منح او عدم منح اجازة
1
  

 معلومات عامة

ردستان في عام واألحزاب الرئيسية في حكومة إقليم ك بفضل ائتالفتأسيس إقليم فدرالي  لها منذمثيل تان المستثمرين األجانب والمحليين للمشاركة في تنمية  ال دعو إقليم كوردسي •

2000.  
 منح عملية وقد أعيد تصميم .العامة اخيص االستثمار التي تمنح المنافعتقديم حوافز للمستثمرين األجانب من خالل ترب  2002في عام  منفتحالتم التصديق على قانون اإلستثمار  •

  .الفعال للمنافع العامةوشفافية الحكومة واالستخدام  نوعية االستثماراتو منح الترخيصستثمار من أجل زيادة سرعة اإل ترخيص

 طبقالمؤمل ان ت و ،كمشروع تجريبي حديثا المصممة عملية الترخيص لتطبيق ردستانوفي ك (BOI) االستثمار لهيئة مديرية عامةكأول  أربيلستثمار إلالمديرية العامة  ختيارإوقد تم  •

 في دهوك و سليمانية. قريبا

 

  المنافع العامة و شروط اإلستثمار

 يعامل المستثمر الوطني و األجنبي بالتساوي. •
 ةعمالال أو بدون شركاء محليين و أن يستخدمواللمستثمرين األجانب أن يستثمروا مع  •

 .جنبيةاأل
 .كاماليسمح لهم بتحويل األرباح  •
 القطاعات ذات األولوية هي الزراعة و الصناعة و السياحة. •

 اإلقتصادية ماعدا النفط و الغاز.قانون اإلستثمار يغطي كل القطاعات  •

 .تؤجر باسعار رمزية و مدعومةتوفير قطع أراضي   •

حدود لغاية الصرف الصحي( والكهرباء و المياه )مثل التحتية العامة البنى إيصال •
 المشروع.

 سنوات(01اإلعفاء من ضرائب الشركات)لمدة  •
و المعدات و سنوات للمواد الألولية و المكائن  5اإلعفاء من الرسوم الكمركية )لمدة  •

 إلخ(. المواد االحتياطية ...

  

 عملية ترخيص اإلستثمار1

 إلكترونية موحدة. إستمارة من خالل  في أربيلقدم الطلب ، يست خطوات منخطوة  أول هيو   (1) طلب االستثماراستمارة  تقديم 
 .ستثمارطلب اإل علىاستنادا  عامةال للحصول على المنافع الثانية هي الخطوة  (2) الموافقة االولية

الخطوة  (3) التخطيط المفصلتخصيص األراضي و، سيدخل المشروع في الخطوة الثالثة للعملية أال وهي حصلت الموافقة االولية إذا

 .ستثماراإل اجازةإصدار اتخاذ قرار نهائي بشأن و (4)االجازة منح  تقييم تشمل الرابعة

 
من  المراقبة المتابعة و تمستو منح االجازة بعد   (6)التشغيلو  (5)البناء وهماأتي الخطوتين النهائيتين ت ،حال نجاح الخطوات اعاله  في

عدد فرص العمل  رأس المال المستثمر و، على سبيل المثال للمشروع االستثماري األثر االقتصاديتحقيق و شروطال تطبيق أجل ضمان
 المتاحة.

  

 ة اإلستثمارالطلب للحصول على إجازكيفية تقدديم 

 إلى: ون في محافظة أربيلالمستثمريحتاج 
   رقم التسجيل. للحصول على في أربيلستثمار المديرية العامة لال إلى زوجماالستثماري بشكل  مشروعهم تقديم  •

المطلوبة  ضافيةاإلثائق ماهي الو و الطلب قديمت توفيرها عند يجب أن يتم ما هي المعلومات التي بوضوح يحدد، والذي باللغة اإلنجليزية ألكترونيا PDF الطلب ديمتق استمارة ملء •

 .العامة لمنافعا للحصول على مشروعال أهلية تقييمل (الزمني والجدولالموقع  خارطةاإلقتصادي و  جدوىدراسة ال :المثال على سبيل)
في  أو USB على إلكترونياالمرفقات الضرورية جميع  مع اربيل في المديرية العامة دائرة مباشرة إلىها من خالل جلب سواء باللغة اإلنجليزية ديم إستمارة طلب اجازة اإلستثمارقت  •

 .مرفقاتمع ال رسالة إلكترونية ها عن طريق، يمكن إرسالذلككو  قرص مدمج.

 
 ةالمختص العامة الستثمارا مديريات، يرجى االتصال بلذلك ،  حتى اآلن توحد لم ها، ولكنتكون بنفس الطريقة  سليمانيةال و دهوك في محافظتي االستثمار إجازاتلحصول على ل التقديم

 .مباشرة

في ) أيضا  شركاتهمتسجيل ل و عملية التقديم من أجل الشروع في ردستانولقليم كإلبزيارة  االجانب التخطيط لتاسيس مشروع لالستثمار ان يقوموا المستثمرينحالة رغبة  فيويفضل  

 .فرص االستثمارو على و على الناس  الظروف المحلية للتعرف على فرصة أيضا ( وهذاالتجارة والصناعة لوزارة التابعة الشركاتتسجيل المديرية العامة ل

 

 تفاصيل االتصال لتقديم طلب تراخيص االستثمار

الموقع اإللكتروني لهيئة  أو االستثمار صحيفة ولقائع، راجع مفصلة للحصول على معلومات االستثمارفيها التي تنويالمعنية في المحافظة  ستثمارلمديرية العامة لالبا يرجى االتصال

   http://www.kurdistaninvestment.org: العنوان  االلكتروني التالي موجودة على ، اإلستثمار

 المديرية العامة لإلستثمار

 دهوك )مكتب المديرية( 
 شوبات األول، االول من شارع 

 دهوك

 
+964 62 / 762 71 75, or- 762 70 13 

erbil@kurdistaninvestment.org 

 المديرية العامة لإلستثمار

 السليمانية )مكتب المديرية( 
 سرجنار، بجانب مسجد مشخالن، 

 السليمانية

 
+964 53 / 318 17 23 , or - 318 17 24 

suli@kurdistaninvestment.org 

 المديرية العامة لإلستثمار 

 )مكتب المديرية( أربيل
  ميرجنسي، حي بختيارييشارع مستشفى ئ

 أربيل 

 
+964 66 / 264 21 18 

erbil@kurdistaninvestment.org 
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