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مرسور بارزاين

رئيـس حكـومــة اقليم کوردســتان 

دليل االستثامر يف اقليم كوردستان

یســعدين إعداد دلـيـل االسـتثامر وآمــل أن تجــدون فیه املعلومات املفيدة أثناء 

البحـث عن الفرص املتـاحـة يف االقليم.

اقليم كوردستان بـرؤية واسـرتاتيجية جديدة لتكون يف خدمة  يتوجه االستثامر يف 

املـواطن واملسـتثمرين عىل حـد ســـواء حـيث ان هذه املرحلة تتطلـب التفـكري يف 

يتطـلع  االستثامرية،  الفرص  وتهيئة  لدعم  جميعا  نعمل  جديدة،  تطـلعــات 

املسـتثمرون إىل أســواق جديــدة ومن حقــهم ان يتزودوا باملعلومات املستفيضة ، 

هذه  إىل  الوصول  ميكنني  وهل  فرصة؟  هناك  هل   - هو  معرفته  يودون  يشء  أول  إن 

الفرصة؟ أنا اؤكــد عىل اإلجـابــة بنعـم عىل هذيـن الســـؤالني الن كوردستان تتمتع 

وتكــاليف  املاهرة  العاملة  القوى  وتوفر  واالســتقرار  األمــن  من  عالية  مبستويات 

التشغيل املنخفضـة ووجود املواد االولية الطبيعية واالسواق الواسعة والكبرية مام 

يجعلها موقعـًا جذابا بشــكل متزايد للشـركــات التي تتطلع إىل االستفادة من السوق  

لحوايل ٤٠ مليون نسـمة يف العراق مبساحة اوسع من االقليم.

املعـلومـــات واملشــاريع وحجم االســتثامرات ونجـاحـاتها مينح شــعورا واضحــاً 

بحـجم وتنوع الفرص االســـتثامرية املتاحة يف االقليــم واملبينة يف دليل االستثامر، 

اتفهــم  انا  باإلضــافة إىل ذلك،  الحصـول عليها  يرغبـون يف  الذين  والدعــم ألولئك 

بدعم  يشعروا  ان  يريدون  انهم  استثمروا،  اينــام  املســتثمرون  اليه  مايتطلع  جيداً 

الحـكومة لهـم. انـا بصـفتي رئيــس الـوزراء، ميكنني أن أؤكـد لـكم بأنــكم ستحصلون 

إن  نجاحكم،  عىل  يعتمد  نجاحنا  أن  نعــلم  بســاطة  وبكل  الننا  الدعم،  هذا  عىل 

حكومتي ملتزمة بتمـكني منو القطاع الخاص وتنويع اقتصادنا بعيداً عن االعـتمــاد 

عىل النفط والغاز.

نرغب يف انجاز مشــاريع عالـية الجــودة ومستدامة عىل املدى الطويل ونعلم أنه من أجل 

لتنميــة  االقــليم  إىل  املســتثمرين  وصــول  تســـهيل  إىل  نحتــاج  بذلك  القيــام 

استثامراتهم. عليه فإننــا نراجـع باسـتمرار كل جانب من جوانب بيئة األعمـال، بدءاً من 

لتقـديم  الـالزمة  الــوقت املسـتغرق لتسجيل شـركة إىل تســهيل االجــراءات  تقـليل 

والنمو. التأسيس  بتســهيل عملية  الحكـــومية، نحن ملتـزمون  للعـقود  العـطاءات 

نحن نعلم فائدة الخربات والتجارب التي ميكن أن يجـلبها املســتثمرون الجـدد ونعلم 

أنه ال ميكن االزدهــار إال إذا قمنا بتوفري البيئة املناسبة لهم للقيام بذلك. لقد شـهدت 

إىل مستقبل  ونتطلع  كبرية،  تحديات  ونتغلب عىل  نواجه  بأننا  لنا  األخرية  السنوات 

أكرث إرشاقا.

 

ندعو الرشكاء من جميع أنحاء العامل لالنضامم إلينا. أتطلع إىل مساعدتكم يف بناء 

مستقبلكم يف كوردستان.
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مرسور بارزاين

رئيس حكومة اقليم كوردستان

دليل االستثامر يف اقليم كوردستان

یســعدين إعداد دلـيـل االسـتثامر وآمــل أن تجــدون فیه املعلومات املفيدة أثناء 

البحـث عن الفرص املتـاحـة يف االقليم.

اقليم كوردستان بـرؤية واسـرتاتيجية جديدة لتكون يف خدمة  يتوجه االستثامر يف 

املـواطن واملسـتثمرين عىل حـد ســـواء حـيث ان هذه املرحلة تتطلـب التفـكري يف 

يتطـلع  االستثامرية،  الفرص  وتهيئة  لدعم  جميعا  نعمل  جديدة،  تطـلعــات 

املسـتثمرون إىل أســواق جديــدة ومن حقــهم ان يتزودوا باملعلومات املستفيضة ، 

هذه  إىل  الوصول  ميكنني  وهل  فرصة؟  هناك  هل   - هو  معرفته  يودون  يشء  أول  إن 

الفرصة؟ أنا اؤكــد عىل اإلجـابــة بنعـم عىل هذيـن الســـؤالني الن كوردستان تتمتع 

وتكــاليف  املاهرة  العاملة  القوى  وتوفر  واالســتقرار  األمــن  من  عالية  مبستويات 

التشغيل املنخفضـة ووجود املواد االولية الطبيعية واالسواق الواسعة والكبرية مام 

يجعلها موقعـًا جذابا بشــكل متزايد للشـركــات التي تتطلع إىل االستفادة من السوق  

لحوايل ٤٠ مليون نسـمة يف العراق مبساحة اوسع من االقليم.

املعـلومـــات واملشــاريع وحجم االســتثامرات ونجـاحـاتها مينح شــعورا واضحــاً 

بحـجم وتنوع الفرص االســـتثامرية املتاحة يف االقليــم واملبينة يف دليل االستثامر، 

اتفهــم  انا  باإلضــافة إىل ذلك،  الحصـول عليها  يرغبـون يف  الذين  والدعــم ألولئك 

بدعم  يشعروا  ان  يريدون  انهم  استثمروا،  اينــام  املســتثمرون  اليه  مايتطلع  جيداً 

الحـكومة لهـم. انـا بصـفتي رئيــس الـوزراء، ميكنني أن أؤكـد لـكم بأنــكم ستحصلون 

إن  نجاحكم،  عىل  يعتمد  نجاحنا  أن  نعــلم  بســاطة  وبكل  الننا  الدعم،  هذا  عىل 

حكومتي ملتزمة بتمـكني منو القطاع الخاص وتنويع اقتصادنا بعيداً عن االعـتمــاد 

عىل النفط والغاز.

نرغب يف انجاز مشــاريع عالـية الجــودة ومستدامة عىل املدى الطويل ونعلم أنه من أجل 

لتنميــة  االقــليم  إىل  املســتثمرين  وصــول  تســـهيل  إىل  نحتــاج  بذلك  القيــام 

استثامراتهم. عليه فإننــا نراجـع باسـتمرار كل جانب من جوانب بيئة األعمـال، بدءاً من 

لتقـديم  الـالزمة  الــوقت املسـتغرق لتسجيل شـركة إىل تســهيل االجــراءات  تقـليل 

والنمو. التأسيس  بتســهيل عملية  الحكـــومية، نحن ملتـزمون  للعـقود  العـطاءات 

نحن نعلم فائدة الخربات والتجارب التي ميكن أن يجـلبها املســتثمرون الجـدد ونعلم 

أنه ال ميكن االزدهــار إال إذا قمنا بتوفري البيئة املناسبة لهم للقيام بذلك. لقد شـهدت 

إىل مستقبل  ونتطلع  كبرية،  تحديات  ونتغلب عىل  نواجه  بأننا  لنا  األخرية  السنوات 

أكرث إرشاقا.

 

ندعو الرشكاء من جميع أنحاء العامل لالنضامم إلينا. أتطلع إىل مساعدتكم يف بناء 

مستقبلكم يف كوردستان.
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دليل االستثامر يف اقليم كوردستان

هيـئة االستثامر

تهيئ الفرص املتساوية لالستثامر

يف اطار برنامج حكومة اقليم كوردستان

كوردستان  اقليم  رئيس حكومة  بارزاين)  (مرسور  االستاذ  من  وبدعم  االستثامر  هيئة 

والتوصيات والتعليامت الصادرة من مجلس الوزراء لتنفيذ برنامج االصالح، بدأت نقلة 

نوعية مهمة ومعارصة لتهيئة العمل للقطاع الخاص وتوسيع االستثامر، اليوم يشهد 

مستمر  بشكل  والعادلة  املتساوية  الفرص  وجود  كوردستان  اقليم  يف  املستثمر 

للمشاركة يف توسيع اقتصاد االقليم وتنويع مصادر الدخل ليك يتمكن املستثمرون 

املحليون واالجانب من املشاركة الفعالة يف انعاش مختلف القطاعات االستثامرية 

(الزراعة، الصناعة، السياحة، البنى التحتية، الكهرباء والطاقة، االسكان... الخ).

لقد بدأت هيئة االستثامر منذ اعالن برنامج الكابينة التاسعة لحكومة اقليم كوردستان 

فيام يتعلق باالصالح بعمل تغيريات نوعية يف الخدمات والهيكل التنظيمي الخاص 

بالهيئة وتوجيه املستثمرين وتهيئة الفرص املناسبة والعادلة لهم وللقطاع الخاص 

من خالل تقديم التسهيالت وابداء التعاون مع املستثمرين عن طريق تنظيم واعالن 

الخارطة االستثامرية لالقليم وكذلك اعداد وتطبيق نظام النافذة الواحدة لغرض منح 

االجازات االستثامرية وتقليل الروتني وتسهيل تخصيص االرايض وتزويدها بخدمات 

التحتية (املاء واملجاري والكهرباء والطرق) وايضاَ من خالل منح االعفاءات  البنى 

سنوات  عرش   (١٠) ملدة  االستثامرية  للمشاريع  الجمركية  غري  والرسوم  الرضيبية 

واعفاء املواد االولية املستوردة لالنتاج من الرسوم الجمركية ملدة (٥) خمس سنوات 

االجراءات  هذه  كل  تنفيذ  تم  للمشاريع.  والنقدية  املرصفية  التسهيالت  وتقديم 

املايل  العبأ  وتخفيف  االقليم  يف  املواطنني  احتياجات  تلبية  اجل  من  والتسهيالت 

الخاص وتهيئة فرص  القطاع  الذهبية لعمل  الفرص  الحكومة واملواطنني ومنح  عىل 

العمل لخريجي الجامعات واملعاهد وغريهم.

كام هو معروف فان اقليم كوردستان من الناحية القانونية والدستورية هو اقليم فيدرايل 

وآمن يتمتع ببيئة مناسبة لالستثامر وغني بالرثوات الطبيعية والبرشية، وبناءاً عىل 

هذه االسس فهي مناسبة للمستثمرين النجاز مشاريعهم من خالل وجود هيئة مليئة 

بالعمل  بدأنا  وقد  كوردستان،  اقليم  لحكومة  التاسعة  الكابينة  يف  املمتازة  بالخربات 

عىل تعديل قانون االستثامر وتعديل االجراءات والتعليامت الصادرة يف سبيل توفري 

مناطق  كل  يف  الخاص  للقطاع  فرق)  اي  (وبدون  والعادلة  املتساوية  الفرص  وتهيئة 

ليك  املعارصة  الرسيعة  التغيريات  مع  القانون  هذا  يتامىش  ليك  االقليم  ومحافظات 

الخاص  للقطاع  العمل  فرص  وايجاد  والنظيف  االخرض  االستثامر  هدف  اىل  نصل 

واملواطنني من الفالحني وغريهم يف سبيل تقوية وتعزيز االقتصاد وتنمية القطاعات 

خدمات  العايل،  والتعليم  الرتبية  الصحة،  السياحة،  الصناعة،  (الزراعة،  االستثامرية 

البنى التحتية، البنوك، الكهرباء والطاقة واالسكان).

لقد تم إعداد الفرص االستثامرية املتاحة يف أقليم كوردستان لتقوية وتعزيز جميع 

وتطلع  املواطنني  إحتياجات  لتلبية  التحتية  والبنى  اإلقتصادية  القطاعات 

املستثمرين ألسواق العمل املعارصة وتصدير الفائض.
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الدكتور محمدشكري محمدسعيد مالبري   

رئيس هيئة استثامر كوردستان

دليل االستثامر يف اقليم كوردستان

كوردستان  اقليم  رئيس حكومة  بارزاين)  (مرسور  االستاذ  من  وبدعم  االستثامر  هيئة 

والتوصيات والتعليامت الصادرة من مجلس الوزراء لتنفيذ برنامج االصالح، بدأت نقلة 

نوعية مهمة ومعارصة لتهيئة العمل للقطاع الخاص وتوسيع االستثامر، اليوم يشهد 

مستمر  بشكل  والعادلة  املتساوية  الفرص  وجود  كوردستان  اقليم  يف  املستثمر 

للمشاركة يف توسيع اقتصاد االقليم وتنويع مصادر الدخل ليك يتمكن املستثمرون 

املحليون واالجانب من املشاركة الفعالة يف انعاش مختلف القطاعات االستثامرية 

(الزراعة، الصناعة، السياحة، البنى التحتية، الكهرباء والطاقة، االسكان... الخ).

لقد بدأت هيئة االستثامر منذ اعالن برنامج الكابينة التاسعة لحكومة اقليم كوردستان 

فيام يتعلق باالصالح بعمل تغيريات نوعية يف الخدمات والهيكل التنظيمي الخاص 

بالهيئة وتوجيه املستثمرين وتهيئة الفرص املناسبة والعادلة لهم وللقطاع الخاص 

من خالل تقديم التسهيالت وابداء التعاون مع املستثمرين عن طريق تنظيم واعالن 

الخارطة االستثامرية لالقليم وكذلك اعداد وتطبيق نظام النافذة الواحدة لغرض منح 

االجازات االستثامرية وتقليل الروتني وتسهيل تخصيص االرايض وتزويدها بخدمات 

التحتية (املاء واملجاري والكهرباء والطرق) وايضاَ من خالل منح االعفاءات  البنى 

سنوات  عرش   (١٠) ملدة  االستثامرية  للمشاريع  الجمركية  غري  والرسوم  الرضيبية 

واعفاء املواد االولية املستوردة لالنتاج من الرسوم الجمركية ملدة (٥) خمس سنوات 

االجراءات  هذه  كل  تنفيذ  تم  للمشاريع.  والنقدية  املرصفية  التسهيالت  وتقديم 

املايل  العبأ  وتخفيف  االقليم  يف  املواطنني  احتياجات  تلبية  اجل  من  والتسهيالت 

الخاص وتهيئة فرص  القطاع  الذهبية لعمل  الفرص  الحكومة واملواطنني ومنح  عىل 

العمل لخريجي الجامعات واملعاهد وغريهم.

كام هو معروف فان اقليم كوردستان من الناحية القانونية والدستورية هو اقليم فيدرايل 

وآمن يتمتع ببيئة مناسبة لالستثامر وغني بالرثوات الطبيعية والبرشية، وبناءاً عىل 

هذه االسس فهي مناسبة للمستثمرين النجاز مشاريعهم من خالل وجود هيئة مليئة 

بالعمل  بدأنا  وقد  كوردستان،  اقليم  لحكومة  التاسعة  الكابينة  يف  املمتازة  بالخربات 

عىل تعديل قانون االستثامر وتعديل االجراءات والتعليامت الصادرة يف سبيل توفري 

مناطق  كل  يف  الخاص  للقطاع  فرق)  اي  (وبدون  والعادلة  املتساوية  الفرص  وتهيئة 

ليك  املعارصة  الرسيعة  التغيريات  مع  القانون  هذا  يتامىش  ليك  االقليم  ومحافظات 

الخاص  للقطاع  العمل  فرص  وايجاد  والنظيف  االخرض  االستثامر  هدف  اىل  نصل 

واملواطنني من الفالحني وغريهم يف سبيل تقوية وتعزيز االقتصاد وتنمية القطاعات 

خدمات  العايل،  والتعليم  الرتبية  الصحة،  السياحة،  الصناعة،  (الزراعة،  االستثامرية 

البنى التحتية، البنوك، الكهرباء والطاقة واالسكان).

لقد تم إعداد الفرص االستثامرية املتاحة يف أقليم كوردستان لتقوية وتعزيز جميع 

وتطلع  املواطنني  إحتياجات  لتلبية  التحتية  والبنى  اإلقتصادية  القطاعات 

املستثمرين ألسواق العمل املعارصة وتصدير الفائض.
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نـبـذة عن اقليـم كوردسـتان

اقليـم کوردسـتان العراق اقـليم فيدرايل يتمتع بصالحيـات 

ترشيعية و ادارية مسـتقلة واسعة حيث يرتأسه رئيس االقليــم 

اقليم  وحكومة  القوانني  لتشـريع  برملــان  فيه  يوجد  و 

كوردســتان املتمثلة مبجـلس الـوزراء ومجمـوعة من الوزارات 

والهيئـات املسـتقلة.

 تتصـف تضـاريس کوردسـتان بانهـا جـبلية إىل حـد كبيـر 

وهنــاك العـديــد من األنهــار التي متـر عرب املنطقة مثـل 

ئاوة  سـريوان،  الخابور،  الصغري,  الزاب    ، الكبري  (الــزاب 

ســبي) بسـعة اكثـر من ٣٠ مليـــار م٣. تتميز کوردســـتان 

بأراضيـهـا الخصـبة، امليـاه الوفيـرة، االجـواء املعــتدلــة 

والطبيعة الخالبـة. ان الطبيعة الجبلية والفرق يف درجــات 

الحــرارة يف مناطقها املخـتلفة وثروتها املائية،جعل منهـا

آالف  يزورهــا  حيث  جذابة.  وسياحية  زراعـية  منطقة 

السـواح من املنـاطق األكرث حرارة يف العراق لالصطياف يف 

للمناظر  نظرا  ايضا  الشتاء  موسم  ويف  الجبلية  املناطق 

الجميلة الساحرة والثلوج التي تتساقط بغزارة.

باالضـافة اىل كـل ماورد فأن كـوردسـتان تتمـتع بوفرة الثــروة 

املـعدنيـة الفـلزية والالفـلزية حيث ان الكثيـر منها مل يتـم 

اسـتخراجها لحـد االن لالسـتفادة منها يف قطـاع التعـدين 

والصنــاعـات املعدنيـة وهو من العـوامــل املهـمة لجـذب 

االستثمــار يف قطاع التعدين يف االقليم.
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   الوحدات االدارية:

محـافظات  أربــع  االقليـــم  يف  يوجد 

دهوك  سـليمـانـيـة،  (اربيـل،  هي 

وحلبجة)، اربيل هي العـاصمة وترتبـط 

ادارية  دوائـر  مبجمـوعة  محافظة   كل 

رابرين)  وادارة  كرميان  (ادارة  مثل 

واالقضية والنواحي والقرى التابعة لها.

   عدد السكان:

لقد بلغ عدد السكان يف اقليم كوردستان 

حسب االحصائيات املاخوذة من هيئة 

االحصاء يف حكومة االقليم لسنة ٢٠٢٠ 

(٦١٧١٠٨٣) نسمة. اي ان نسبة النمـو 

السكاين قد بـلغ (٢٫٢) نسـمة. ويعيـش 

يف االقليم حــوالـي (٧٣٤٧١٣) نسـمة 

نـازحـني من منـاطق الوسط يف العراق 

وكذلك عدد الالجئني من الدول املجاورة 

والذين توجهوا للعيش بأمان يف االقليم 

قد بلغ (٢٥٧٩٤١) نسمة.

   املطارات الدولية:

يوجــد يف اقلــيم كوردســتان مطـارين 

دوليني يف محافظتي اربيل والسليامنية 

حيث يبعد مطار اربيل الدويل عن مركز 

املحــافظة (٦ كـلــم) ویبعــد مطــــار 

السليامنية الدويل عن مركز املحـافظة 

حــوالـي (١١ كلم). يف سـنة  ٢٠١٨ قد 

بلغ عدد املسافرين (١٨٤٣٣٧٢) مسافر 

وقد بلغت عدد الرحالت (٢١٤٤٥) رحـلة 

ذهـــاب وايــــاب من واىل املطـــارين 

املذكورين. 

  عدد املستشفيات:

یوجـد يف اقليــــم كوردسـتان حســب 

احصائيـات عام ٢٠١٩ للمستشــفيات 

(١٢٨) مسـتشـفى تــم تســـجيلهم يف 

 (٤٨) اربيل  محافظة  يف  االقليم. 

مستشفـى ويف محافظــة الســليامنية 

(٥٥) ويف محـافظــة دهــوك (٢٢) ويف 

محافظـة حلبجة (٣).

   عدد الجامعات: 

توجـد يف االقـليم سـتـة عشـر جـامعـة 

حكومية وتسعة عرش جــامعة خـاصـة 

تدار من قبل القطاع الخـاص ويتـخـرج 

مـن الجامعــات واملعـاهــد الحكـومـية 

والخاصة سنوياً االف الخريجـني الذين 

ميكن االستفـادة من طاقاتهـم البشـرية 

والعلميـة املتعلمـة واملاهـرة للعمل يف   

القطاع الخاص. 

   عدد الفنادق:

مبوجب االحصائيات املأخوذة من هيئة 

االحصاء يف حكـومة اقليـم كوردســتان 

والتي تم اعدادها سنة ٢٠١٦ فان العدد 

الكيل  للفنــادق املوجـودة يف االقــليم  

(٣٧٠ ) فنـــدق، يف اربـيــل (١٨٥) و يف 

السـليامـنية (١١٢) و يف دهــوك (٧٣).
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ولهذا  اإلقليم،  يف  االقتصاد  مصادر  تنويع  عىل  نعمل  اوالً: 

قطاع  يف  االجنبية  االستثامرات  جذب  اىل  نسعى  الغرض 

عىل  االعتامد  من  والتقليل  والسياحة  والصناعة  الزراعة 

مصدر النفط.

ثانياً: ميثل القطاع الزراعي من اولويات اهتامماتنا الحالية 

بالوسائل  ومتكينه  القطاع  هذا  تطوير  عىل  وسنعمل 

املتقدمة وتوسيعه كامً ونوعاً وفقا للمعايري العاملية . نعمل 

الفصلية  السدود  وتشييد  املياه  مصادر  استغالل  عىل 

املساحات  وزيادة  للزراعة  املياه  وتوفري  والدامئية 

الخرضاء. وكام نسعى اىل الحفاظ عىل املنتوجات املحلية 

املالمئة  الظروف  وتوفري  واملزارعني  الفالحني  ودعم 

لتسويق منتجاتهم محلياً ودوليا.ً

ثالثاً: نعمل عىل تنظيم وتشغيل النظام املرصيف يف االقليم 

لتقديم الخدمات عىل مستوى املواطنني واملؤسسات فيام 

يخص فتح الحسابات وإصدار البطاقات البنكية مام يسهل 

عمليات التبادل والتقليل من التعامل النقدي.

عىل  ونؤكد  املجاالت،  كل  يف  االستثامرات  ندعم  رابعاً: 

لكل  واملتساوية  العادلة  للمنافسة  املجال  افساح 

سنعيد  ذلك  اىل  واستناداً  وخارجياً،  داخلياً  املشاركني 

صياغة قانون االستثامر وإجراء التعديالت املناسبة.

وإيصال  العامة  الصحة  قطاع  تحسني  عىل  نعمل  اوالً: 

كام  وجه.  أكمل  عىل  املواطنني  لكل  الصحية  الخدمات 

او الضامن الصحي وفقا  ونسعى اىل تطبيق نظام الضامن 

ملعايري مناسبة لظروف اقليم كوردستان. كام سنعمل عىل 

اعداد مرشوع قانون حقوق املرىض وإعادة تنظيم واجبات 

االطباء وحقوقهم للحامية من أي اعتداء.

ثانياً: نعمل عىل حل مشكلة الكهرباء نهائياً، ورفع مستوى 

بشكل  الكهرباء  وتوزيع  الخسائر  معدل  وخفض  االنتاج 

تسعرية  تنظيم  اعادة  عىل  نعمل  كام  ومناسب.  متطور 

الكهرباء ووضع نظام متقدم للجباية.

والتعليم يف  الرتبية  ورفع مستوى  نعمل عىل اصالح  ثالثاً: 

القطاع العام، ووضع االجراءات املناسبة لجذب رأس املال 

االماكن  املدارس يف  بناء  للمساهمة يف  واألجنبي  املحيل 

املناهج  مراجعة  عىل  نعمل  كام  اليها،  بحاجة  هي  التي 

الرتبوية مبا ينسجم مع املعايري املعروفة.

(مياه  السطحية  املياه  مصادر  استغالل  عىل  نعمل  رابعاً: 

الرشب) وإيصالها اىل املواطنني جميعاً، دون أن يُسبب ذلك 

هدراً للمياه الجوفية.

والنظام  والجسور  الطرق  تحسني  عىل  نعمل  خامساً: 

االستثامرات  جذب  عىل  باالعتامد  اإلقليم،  يف  املروري 

معدل  لخفض  املجال  بهذا  الخاص  والقطاع  االجنبية 

حوادث السري.

من  الخاص  للقطاع  عمل  فرص  خلق  عىل  نعمل  سادساً: 

قطاع  مثل  كافة  امليادين  يف  االستثامرات  توسيع  خالل 

العمل  قانون  تنظيم  وإعادة  والسياحة،  والزراعة  الصناعة 

مبا يسهم يف زيادة فرص العمل للشباب.

القانونية  الحقوق  كافة  وتنظيم  ضامن  عىل  نعمل  سابعاً: 

ملوظفي وعامل القطاع الخاص، مبا يضمن حقوق التقاعد 

وساعات العمل والضامن الصحي وضامن مستقبلهم.

ثامناً: إن من أولويات الحكومة تقديم كافة الخدمات لعوائل 

الشهداء واملؤنفلني وذوي االحتياجات الخاصة من ضحايا 

الجامعية  االبادة  حمالت  وضحايا  والجرحى  الحرب، 

مبراجعة  الحكومة  ستقوم  كام  السياسيني.  والسجناء 

هذه  تشملها  وال  اليها،  اضيفت  أسامء  وتصفية  القوائم 

الحقوق.
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لذوي  كرمية  حياة  توفري  عىل  الحكومة  تعمل  تاسعاً: 

االحتياجات الخاصة.

لإلقليم، حيث  مال  رأس  أكرب  كوردستان  بيئة  عارشاً: متثل 

نعمل عىل الحفاظ عليها واالهتامم بثقافة حامية البيئة. إذ 

نسعى اىل تشغيل نظام متطور لتدوير النفايات للتقليل من 

ارضارها عىل البيئة.

أحد عرش: نعمل عىل اعامر االقضية والنواحي، وفقا ملبدأ 

العدالة والتوازن وتشجيع اهايل القرى واألرياف عىل البقاء 

وإيصال الخدمات الرضورية لهم.

ممكن  مجال  أكرب  بإفساح  خاص  وبشكل  نهتم  عرش:  اثنا 

لعمل منظامت املجتمع املدين يف اطار القوانني السارية. 

كام ندعم امليادين كافة مثل الرياضة والفن والثقافة والرتاث 

يف اقليم كوردستان العراق.

والبحث  العايل  بالتعليم  االهتامم  عىل  نعمل  عرش:  ثالثة 

العلمي عرب رفع املستوى النوعي للجامعات ومعاهد اقليم 

البحوث. كام  وإعداد  للتعلم  اكرث  وإتاحة فرص  كوردستان، 

من  االهلية  واملعاهد  الجامعات  عمل  مراجعة  عىل  نعمل 

جانب املستوى النوعي واألجور.

اىل  الخدمات  تقديم  عىل  العمل  اولوياتنا  من  عرش:  أربعة 

املواطنني الكرتونياً (الحكومة االلكرتونية) سواء يف مجال 

عمل املؤسسات الحكومية او عىل مستوى تقديم الخدمات 

للمواطنني الكرتونياً. مننع الروتني عرب ذلك، ونقلل من هدر 

املال والوقت ونرفع من مستوى اداء املؤسسات ايضاً.

خمسة عرش: الشباب رأس مال وطني كبري، وهم مستقبل 

كافة،  الوزارات  برنامج  اطار  ويف  املنطلق  هذا  ومن  البلد، 

نعمل عىل تشغيل وتوجيه امكانياتهم لبناء مجتمع صحي 

ومتقدم مبا يضمن لإلقليم مستقبالً زاهراً.

ثروتنا  من  يتجزأ  ال  جزء  هي  االثرية  املواقع  عرش:  ستة 

واجب وطني وستكون  والحفاظ عليها  والتاريخية  الرتاثية 

اآلليات  تعزيز  عىل  االعتامد  عىل  ونحث  اولوياتنا.  من 

الفاعلة لجعلها مقصداً سياحياً وفقا للمعايري املعمولة.
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  افريقيا:

•    قنصلية جمهورية مرص العربية

•    القنصلية العامة لجمهورية السودان

  االمريكيتني:

•    القنصلية العامة للواليات املتحدة االمريكية

•    مكتب السفارة الكندية

  اسيا واملحيط الهادى:

•    القنصلية العامة لجمهورية تركيا

•    قنصلية جمهورية كوريا الجنوبية

•    املكتب القنصيل للسفارة اليابانية

•    القنصلية الفخرية لجمهورية

       رسيالنكا الدميقراطية االشرتاكية

•    القنصلية العامة لجمهورية الهند

(JICA) وكالة اليابان للتعاون الدويل    •

(KOICA) وكالة كوريا للتعاون الدويل    •

•    القنصلية العامة لجمهورية الصني الشعبية

•    القنصلية الفخرية لجمهورية القربص

العالقات الدولية القليم  كوردستان مع الخارج والعامل 

املمثليات االجنبية يف اقليم كوردستان

دليل االستثامر يف اقليم كوردستان

  اوروبا:

القنصلية العامة لروسيا االتحادية  •

القنصلية العامة لجمهورية أملانيا االتحادية  •

القنصلية العامة لجمهورية فرنسا  •

القنصلية العامة للمملكة املتحدة الربيطانية  •

القنصلية العامة لجمهورية تشيك  •

القنصلية العامة للمجر (هنغاريا)  •

القنصلية العامة ململكة هولندا  •

قنصلية جمهورية إيطاليا  •

القنصلية العامة لجمهورية أرمينيا  •

القنصلية العامة لجمهورية اليونان  •

مكتب السفارة ململكة سويد  •

مكتب القنصلية لجمهورية رومانيا  •

وكالة القنصلية لجمهورية بولندا  •

املكتب التجاري لجمهورية منسا  •

املكتب التجاري لجمهورية بلغاريا  •

مكتب بعثة اإلتحاد األوريب  •

القنصلية الفخرية ململكة اسبانيا  •

القنصلية الفخرية ململكة الدمنارك  •

القنصلية الفخرية لجمهورية بيالروسيا  •

القنصلية الفخرية لجمهورية سلوفاكيا  •

مكتب التمثيل اإلقليمي لبعثة األمم املتحدة  •

(UNAMI)  ملساعدة العراق  

املكتب اإلقليمي للجنة الدولية  •

(ICRC) للصليب األحمر  
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  الرشق االوسط:

القنصلية العامة لجمهورية االيران االسالمية  •

القنصلية العامة للمملكة األردنية الهاشمية  •

القنصلية العامة لدولة فلسطني  •

القنصلية العامة لدولة االمارات العربية املتحدة  •

القنصلية العامة لدولة الكويت  •

القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية  •

  ممثليات حكومة اقليم كوردستان يف الخارج:

ممثلية حكومة إقليم كوردستان يف اسرتاليا  •

ممثلية حكومة إقليم كوردستان يف جمهورية النمسا  •

بعثة حكومة إقليم كوردستان يف األتحاد االوريب  •

ممثلية حكومة إقليم كوردستان يف الجمهورية الفرنسية  •

ممثلية حكومة إقليم كوردستان يف جمهورية أملانيا االتحادية  •

ممثلية حكومة إقليم كوردستان يف جمهورية إيران االسالمية  •

ممثلية حكومة إقليم كوردستان يف جمهورية ايطاليا  •

ممثلية حكومة إقليم كوردستان يف جمهورية بولندا  •

ممثلية حكومة إقليم كوردستان يف روسيا االتحادية  •

ممثلية حكومة إقليم كوردستان يف مملكة اسبانيا  •

ممثلية حكومة إقليم كوردستان يف مملكة السويد  •

ممثلية حكومة إقليم كوردستان يف االتحاد سويرسي  •

ممثلية حكومة إقليم كوردستان يف اململكة املتحدة (بريطانيا)  •

ممثلية حكومة اقليم كوردستان يف الواليات املتحدة االمريكية  •

 www.gov.krd/arabic   :املوقع االلكرتوين

دليل االستثامر يف اقليم كوردستان

العالقات الدولية القليم  كوردستان مع الخارج والعامل 

املمثليات االجنبية يف اقليم كوردستان
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قانون االستثامر رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ 

الحوافز التشجيعية:

تخصيص االرايض للمشاريع االستثامرية.  •

ايصــال خدمـــات البنى التحـتية للمـشـــاريـع  •

االستثامرية (املاء واملجـاري والكهربـاء والطرق ).  

•  يعفى املرشوع من جميع الرضائب والرسوم غري

الكمركية ملدة عرش سنوات اعتبارا من تاريخ بدء  

املرشوع بتقديم الخدمات او تاريخ االنتاج الفعيل.  

تعفى املواد االولية املسـتوردة لالنتاج من الرسوم  •

الكمركية ملدة (٥) خمس سنوات.  

•  تعفى االالت واالجهزة واملعدات واالليات واملكائن

املستوردة للمرشوع من الرضائب والرســوم ورشط  

الحصول عىل اجازة االسترياد.  

تعفى قطع الغيار املستوردة للمرشوع من الرضائب  •

والرسـوم عىل ان ال تزيد قيمتها عن ( ١٥٪ ) من  

  قيمة املكائن و املعدات.

تعفى االالت واالجهزة واملكـائن واالليات والعدد   •

الالزمة لتوسـيع املشـروع او تطويره او تحديثه من  

  الرضائب والرسوم.

اقرتاح  عىل  وبناء  لالستثامر  االعىل  للمجلس   •

الهيئة متليك االرايض التي تخصص للمشـاريع  

  االسرتاتيجية بسعر تشجيعي تقرتحه الهيئة، او 

بدون بدل.  

االسباب املوجبة لترشيع هذا القانون :

التنمية االقتصادية القليم كوردستان يف جميع  •

القطاعات بأستثناء النفط والغاز.  

خلق البيئة املالمئة للعمل يف أقليم كوردستان.  •

ازالة العـراقيـل القـانونية التي تواجـه القطــاع    •

الخاص.  

الضامنات القانونية لالستثامر املحيل 

واالجنبي:

اعفاءات اضافیة:

للهیئة منح حوافز وتسهیالت اضافیة:

للمشـاریع االستثامریة املجــازة التی تقام يف  •

املناطق االقل منو يف االقلیم.   

للمشـاریع املشـرتکة بین املسـتثمر الـوطنـي  •

واالجنبي.  

واملــدن واملستشــفیات  الفنادق  ملشاریع   •

الغراض واملـدارس  والجامعـــات  السیاحیة   

التحدیث مرة كل 3 سنوات.  

 

دليل االستثامر يف اقليم كوردستان

يسمح للمستثمر األجنبي ان يحول اىل الخارج  •

ارباح وفوائد رأس ماله وفق احکـام هذا القــانون.  

للمسـتثمر تحويل استثامره كلیـاً او جزئیــاً اىل  •

اي مستثمر أجنبي اخر او اىل مستثمـر وطنـي.  

يـحـق للمستثمـر االجنبـي ان يستثمر يف اقــليــم  •

کوردستان لوحده أو بشكل مشرتك مع مستثـمر    

محيل.  
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  نظرة عامة: 

2006 لسنة   (4 ) رقم  االستثامر  قانون  مبوجب  االستثامر  هيئة  تأسست   •

تعمل عىل تسهيل االستثامر يف مختلف القطاعات باسـتثناء النفط والغـاز.  •

تعمل مبثابة نافذة واحدة بني القطاع الخــاص واملؤسسـات الحكومية ذات  •

العالقة يف حكومة اقليم كردستان.   

تحقيق املصلحة العامة من خالل منح اجازة االستثامر لتأسيس املشـاريع   •

االستثامرية من قبل القطاع الخاص.  

تعمل الهيئة من اجل اعداد خارطة استثامر كوردستان.  •

تعمل الهيئة عىل تهيئة الفرص االسـتثامرية وابداء كافـة التسـهيالت لغرض  •

انشاء املشاريع يف مختلف قطاعات االستثامر االقتصادية.   

القطاعات االستثامرية:

قطاع الصناعة ويقصد بها الصناعات التحويلية والخدمات املرتبطة بها.  •

قطاع الزراعة واملصادر املائية.  •

قطاع السياحة  •

قطاع املالية والبنوك  •

قطاع الكهرباء  •

قطاع النقل واملواصالت  •

قطاع الرتبية.  •

قطاع التعليم العايل  •

قطاع الصحة  •

قطاع الشوؤن االجتامعية  •

قطاع االسكان والطرق والجسور  •

قطاع التجارة  •

قطاع الثقافة والشباب  •

البنية التحتية االقتصادية  •

 

هیئة االستثامر
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دليل االستثامر يف اقليم كوردستان

االنجازات

انجازات هيئة االستثامر:

•   يبلغ حجم االســتثامر للمشــاريع املجـــازة اكرث

     من (٥٧,٨١٧) ملیـــار دوالر امرييك .

•   يبلغ عدد املشاريع االستثامرية املجازة والفعالـة

     (٩٤٠) مرشوع.

•  املسـاحة الكليـة لالرايض املخصصـة للمشـاريع

    االستثامرية تبلغ (٧٢,٠٠٠) دونم.

راس املال االستثامري (املحيل، االجنبي، املشرتك) والنسب القطاعية

•   نسبة االستثامر املحيل تبلغ (٨٥)٪، نســبة

     االسـتثامر االجنبي (٩٪)، نسـبة االســتثامر

     املشرتك (٦٪).
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دليل االستثامر يف اقليم كوردستان

هيئة االســتثامر: هيئة مســتقلة وهي احدى تشــكيـالت مجلـس 

الوزراء لحـكومـة اقليم كوردســتان تـأسســت مبوجب قـــانـــون 

االستثامر رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ يرتأسها رئيس الهيئة.

فروع هيئة االستثامر:  املديريات العامة لالسـتثامريف محـافظات 

(اربيل، السليامنية، دهوك) ومديريات االســتثامر يف ادارة كرمیان 

وادارة رابرین.

املجلس االعىل لالستثامر: يتالف املجلس االعىل لالسـتثامر يف 

االقليم من رئيس مجلس الوزراء رئيسا ونائب رئيـس الوزراء نائبـا 

لـه وعضـويـة وزراء ( الـامليــة واالقتصـاد ، التجــارة والصناعــة، 

البلديات ، التخطيط ، الزراعة) ورئيس هيئة االستثامر.

املستثمر:  الشخص الطبيعي او املعنوي (وطني او اجنبي) الذي 

يستثمر امواله يف االقليم وفق احـكام قـانــون االســتثامر رقم (٤) 

لسنة ٢٠٠٦.

املـــال املســتثمر: القيمـة املـقـدرة بالعملة الوطنية او االجنبية 

املستثمرة يف املرشوع.

رأس املال االجنبي : هو مايستثمره املسـتثمر من اموال نقدية او 

عينية او حقوق لها قيمة مالية يف االقليم.

املرشوع االستثامري: اي نشاط اقتصادي يقيمه شخص طبيعي 

او معنوي عىل ارض مخصصة له وبرأس مـال (وطني او اجنبي) .

الطلب:  الكتاب الرسمي الذي يتم توجيهه من قبل املسـتثمر  اىل 

هيئة االستثامر او فروعها يف املحافظات واالدارات لغرض انشـاء 

مرشوع استثامري ملحق بالبيانات الالزمة.

البيانات الالزمة: كلفة املشـروع، الطاقة االنتـــاجية او الخدمية  

او االستيعابية حسب القطــاع االســتثمـاري ملحـق بالتصـمـيم 

االولـي لـمكونـــات ملشـروع، املســـاحـة املطلوبة النشــاء 

املشـــروع، فرص العمل الناتجـة للمشـروع، ودراسة الجدوى 

االقتصــادية، التكنلوجيــا املسـتخدمة، مــدة انجــاز املشـروع، 

املعـايري املســتخدمة واي معلومات او بيـانـات اخـرى تـخـص 

املرشوع.

اجــازة االسـتثامر: هي الوثيقــة التي متنحـها هيـئـة االســتثامر 

للمســتثمر (صاحـب املشــروع) ويحصل مبوجبـها عىل جميع 

امتيازات قانون االســتثامر النــافذ يف االقليــم وتقع عىل عــاتقه 

جميع الواجبات الواردة يف القانون.

مدة انجاز املرشوع: هي املدة الزمنية التي يتعهد بها املستثمر 

النجاز املرشوع االستثامري والبدء باالنتـاج او الخدمة (حسـب 

القطاع االستثامري).

املعايري: هي املقاييس او املعايري املعمـول بها محلياً او دولـياً  

صادرة من جهات عاملية مصدقة ومعتمدة.

مكونات املشــروع: تشمل كل املكونات املوجـودة يف الخرائــط 

املصدقة واجازة االستثامر.

مسـاحــة املشـروع: تحـدد مسـاحة املشــروع وفقــا للتصـميم 

الهنديس االويل ملكونات املرشوع.

دراسة الجدوى االقتصادية: الدراسة الفنية واالقتصادية التي يتم 

اعدادهـا من قبل مكتب متخصص مجاز من نقـابـة االقتصـاديني 

يف االقليم ويعتمد عىل البيانات الحقيقية للسوق يف املنطقة.

التعاريف والتوضيحات
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دليل االستثامر يف اقليم كوردستان

سوقا  العراق  من  االخرى  واملناطق  كوردستان  اقليم  يعترب 

السلع  اكرث  ان  حيث  الصناعية،  املنتجات  لتسويق  واسعا 

املوجودة حاليا مستوردة. 

الرثوات املعدنية يف االقليم مل يتم استغاللها لحد االن يف 

املعادن  بوفرة  االقليم  ينعم  حيث  املعدنية  الصناعات 

الفلزية والالفلزية الغري مستخرجة والتي ميكن استخدامها 

مسودة  اعداد  تم  قد  املنطلق  هذا  ومن  التعدين،  قطاع  يف 

قانون االستثامر املعدين يف االقليم.

اقليم كوردستان يتمتع مبناخ مناسب جدا للعمل يف القطاع 

معتدل  االقليم  مناخ  ان  حيث  اصنافه.  بجميع  الصناعي 

استمرارية  امام  عائق  اي  الربد  و  الحر  مواسم  واليشكل 

العمل يف القطاع الصناعي.

والتي  الخرضوات  و  الفواكه  من  الزراعية  املحاصيل  وفرة 

يف  املستخدمة  االولية  للمواد  رئييس  مصدر  تشكل 

الصناعات الزراعية، كام يعترب عامال رئيسياً لتحقيق االمن 

الغذايئ. 

يعرف اقليم كوردسـتان بـكونـه منطـقـة سـياحية وزراعـية 

مام أثّر بصورة ايجابية عىل نجاح وتطور القطـاع الصناعي.

لقد تم تأسيس الصناعات الدوائية والطبية يف االقليم منذ 

صدور قانون االستثامر رقم ٤ لسنة ٢٠٠٦ باالستناد عىل 

الجيد  الدوايئ  التصنيع  مامرسات  ومنها  الدولية  املعايري 

cGMP والتي تحتاج يف هذه املرحلة اىل التوسع والتنمية.

عالية  ومهارات  بخربات  تتمتع  التي  العاملة  االيدي  وفرة 

علميا و مهنيا و رخيصة التكلفة.

ان  حيث  االوسط  الرشق  منطقة  يف  كوردستان  اقليم  يقع 

حدوده قريبة من الدول املصدرة للتقنيات الحديثة و تبادل 

جداً  مهم  موقعه  و  االوروبية،   الدول  خاصة  و  الخرباء 

للتصدير. 

البرصة،  للعراق-  الدولية  املواينء  من  بالقرب  االقليم  يقع 

االردن- العقبة، تركيا- مريسني.

و  اربيل  مطاري  يف  (کاركو)  التجارية  املخازن  وجود 

نقل  و  االولية  املواد  نقل  تسهل  والتي  الدويل  سليامنية 

البضائع واملنتجات والتبادل التجاري من واىل االقليم. 

انشاء املدن واملناطق الصناعية ووجود الدراسات املعدة 

القطاع  يف  االستثامر  بيئة  لتهيئة  ذلك  و  الغرض  لهذا 

الصناعي يف االقليم.

املقومات:

االسـتثمـــار يف قطاع  الصناعة
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دليل االستثامر يف اقليم كوردستان

يعد انشاء املدن واملناطق الصناعية حاجة ملحة و رضورية 

بيئة  يف  الصناعية  املشاريع  لتجميع  ذلك  و  االقليم  يف 

مناسبة ومزودة بالخدمات مثل املراكز التجارية واملعارض 

ومراكز السيطرة النوعية ومعاهد التدريب املهني و املراكز 

الدفاع  مراكز  و  االجانب  العاملني  اقامة  واماكن  الصحية 

املدين واملالعب الرياضية و املساجد و اية خدمات اخرى.

مناطق  انشاء  اىل  تحتاج  الصناعية  االصناف  كرثة  ان 

ومنطقة  الغذائية  الصناعات  منطقة  مثل  متخصصة 

الصناعات الدوائية واملستلزمات الطبية ومنطقة الصناعات 

حيث  وغريها  الخفيفة  الصناعات  ومنطقة  البرتوكيمياوية 

يتم تجميع مجموعة من هذه املناطق املصنفة يف مدينة او 

منطقة صناعية كبرية واحدة عىل ان تكون مزودة بخدمات 

املراكز  الطرق،  الكهرباء،  واملجاري،  (املاء  التحتية  البنى 

الخدمية، املراكز التعليمية املهنية و اماكن االقامة لالجانب 

و غريها).

و  الجامعات  خريجي  من  املاهرة  العاملة  االيدي  توفر 

بكلفة  الصناعية  واملناطق  املدن  وتشغيل  الدارة  املعاهد 

رخيصة .

املقومات:

االستثامر يف انشاء املدن
واملناطق الصناعية
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دليل االستثامر يف اقليم كوردستان

  االجراءات الفعلية والتسهيالت:

الفرص االستثامرية النشاء املدن واملناطق الصناعية:

محافظة اربيل:

١- انشاء منطقة ارارات الصناعية واملدينة الطبية

     مديكال ستي/ قضاء خبات 

٢- انشاء املنطقة الصناعية/ منطقة تيامر.

٣- انشاء املدينة الصناعية/ قضاء سوران.

محافظة السليامنية:

١- انشاء منطقة عربت الصناعية.

٢- انشاء منطقة صناعية/ غرب السليامنية.

محافظة دهوك:

١- انشاء منطقة صناعية/ قضاء زاخو.

٢- انشاء منطقة صناعية/ قضاء بردرش.

٣- انشاء منطقة صناعية/ قضاء بامرين.

محافظة حلبجة:

١- انشاء منطقة صناعية/ محافظة حلبجة.

ادارة رابرين:

١- انشاء منطقة صناعية/ قضاء رانية.

ادارة كرميان:

١- انشاء منطقة صناعية/ قضاء كالر.

دعوة املستثمرين بصورة مبارشة من قبل هيئة االستثامر 

واملناطق  املدن  بانشاء  الخاصة  العروض  تقديم  لغرض 

االفضل  واختيار  العروض  بدراسة  الهيئة  تقوم  و  الصناعية 

مطور  بصفة  للمستثمر  االستثامرية  االجازة  ومنح  منها 

رشيطة ان تكون املدن الصناعية واملناطق الصناعية بيئة 

مميزة وجاذبة لالستثامر املحيل واالجنبي والسكن والعمل 

املدن  وإدارة  تطوير  خالل  من  العامل،  مستوى  عىل 

متكاملة  مدن  لتكون  الصناعية  واملناطق  الصناعية 

وقانونية  اقتصادية  وبيئة  مستدام،  منو  ذات  الخدمات، 

واجتامعية جذابة وتنافسية تؤدي اىل تقوية وتعزيز البنية 

التحتية االقتصادية والدخل القومي.

لغرض  الجمركية  االعفاءات  ملنح  التسهيالت  جميع  تقديم 

استرياد املواد االولية.

.BOT او PPP الية التنفيذ تكون مبوجب عقد االستثامر او ال

قيام هيئة االستثامر بالتنسيق مع الدوائر املختصة لغرض 

ترسيع الحصول عىل املوافقات االصولية. 

التي تواجه مشاريع املدن واملناطق  العراقيل  ازالة جميع 

الصناعية.

املشاريع  تخص  التي  املعلومات  بجميع  املطور  تزويد 

والتي  الصناعية  واملناطق  املدن  يف  تقام  التي  الصناعية 

تؤدي اىل زيادة نسبةالربح .

املطور  حقوق  جميع  وحامية  املحافظة  عىل  العمل 

واملستثمر مبوجب القوانني والتعليامت النافذة يف االقليم.

الكهرباء،  (املاء واملجاري،  التحتية  البنى  ايصال خدمات 

قانون  مبوجب  الصناعية  املدينة  او  للمنطقة  الطرق) 

االستثامر رقم ٤ لسنة ٢٠٠٦.
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دليل االستثامر يف اقليم كوردستان

االستثامر يف صناعة
البرتوكـيمـاويـــــات

يعد  والذي  الطبيعي  بالغاز  املتمثلة  االولية  املواد  توفر 

مبثابة ثروة وطنية يف اقليم كوردستان.

يف  املوجودة  النفطية  املصايف  يف  االسود  النفط  توفر 

االقليم.

يف  والغاز  النفط  صناعة  من  املنتجة  املواد  استخدام 

الصناعات البرتوكيمياوية.

العراق  مناطق  وباقي  االقليم  يف  وواسع  كبري  سوق  وجود 

تصدير  وامكانية  البرتوكيمياوية  املنتجات  تسويق  لغرض 

الفائض.

انتاج املواد البرتوكيمياوية مثل اليوريا وانتاج غاز االمونيا 

و االثيلني والربوبلني من الغاز الطبيعي واستخدام اليوريا 

تشحيم  وزيوت  املختلفة  االصباغ  انتاج  و  زراعي  كسامد 

املحركات من النفط االسود.

والصناعات  الزراعة  يف  البرتوكياموية  املنتجات  استخدام 

النسيجية واإلنشائيةوتشغيل املحركات.

  االجراءات الفعلية والتسهيالت:

تقدیم كافة  التسهیالت من قبل الهیئة  لغرض الحصول علی 

االعفاءات الجمركیة  و تسهیل آلیة  االستیراد للمواد الخاصة

  باملرشوع.

عىل  الجمركية  الرسوم  لوضع  الالزمة  االجراءات  اتخاذ 

البرتوكيمياوية  للمنتجات  املشابهة  املستوردة  املنتجات 

املحلية من اجل حامية املنتج املحيل.

قيام الهيئة بالتنسيق مع وزارة الرثوات الطبيعية والجهات 

ذات العالقة للحصول عىل املواد االولية الداخلة يف االنتاج.

املقومات:
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دليل االستثامر يف اقليم كوردستان

املستعملة  املواد  النتاج  البرتوكيامويات  معمل  انشاء   .١

تفوق  انتاجية  بطاقة  واليوريا...الخ  االمونيا  لصناعة 

١٫٠٠٠٫٠٠٠طن/ سنة (معمل واحد عىل مستوى االقليم).

الغاز  من  والربوبيلني  االثيلني  انتاج  معمل  انشاء   .٢

الطبيعي بطاقة انتاجية تفوق ١٥٠٫٠٠٠ طن/ سنة (معمل 

واحد عىل مستوى االقليم).

بطاقة  البوليسرت  واقمشة  النايلون  انتاج  معمل  انشاء   .٣

عىل  واحد  (معمل  سنة  طن/   ٢٠٠٫٠٠٠ تفوق  انتاجية 

مستوى االقليم).

بطاقة  االولية  املواد  من   (PVC) انتاج  معمل  انشاء   .٤

عىل  واحد  (معمل  سنة  طن/   ٢٠٠,٠٠٠ تفوق  انتاجية 

مستوى االقليم).

والواكس  االلوان  مختلفة  االصباغ  انتاج  معمل  انشاء   .٥

االسود  النفط  من  و غريها  واالصامغ  والسيكوتني  (الشمع) 

عىل  معامل)   ٦) سنة  طن/   ٥٠,٠٠٠ تفوق  انتاجية  بطاقة 

مستوى االقليم.

النفط  من  املحركات  تشحيم  زيوت  انتاج  معمل  انشاء   .٦

االسود بطاقة انتاجية تفوق١٫٠٠٠٫٠٠٠ لرت/ سنة (٤ معامل) 

عىل مستوى االقليم.

الفرص االستثامرية يف الصناعات البرتوكياموية:
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االستثامر يف الصناعات
الدوائيــــة و الطبيـــة

دليل االستثامر يف اقليم كوردستان

و  االدوية  تصنيع  و  استرياد  عىل  السيطرة  دائرة  وجود 

لـوزارة  التابعة   (KMCA) الطبية  والـمـستـلزمـات  االجـهـزة 

مبنح  املتخصصة  و  كوردستان  اقليم  حكومة  يف  الصحة 

واملستلزمات  االجهزة  و  االدوية  تصنيع  و  استرياد  اجازة 

السيطرة  فحوصات  بإجراء  الدائرة  هذه  وتقوم  الطبية 

النوعية  للمنتجات الدوائية والطبية يف االقليم، حيث تعتمد 

معايري التصنيع الدوايئ الجيد (cGMP) وايزو رقم  ١٣٤٨٥  

النشاء املشاريع ذات العالقة.

إن الصناعات الدوائية موجودة يف االقليم منذ اكرث من ١٢ 

عام مام ادى اىل توفر الخربات التي ميكن االستفادة منها.

نظرا لوجود سوق واسعة يف االقليم و املناطق االخرى من 

العراق، اصبح من الرضوري اقامة مشاريع استثامرية اخرى 

يف هذا الصنف الصناعي لسد حاجة االقليم وباقي مناطق 

مجال  يف  لالستثامر  اسايس  عامل  يشكل  مام  العراق 

الصناعات الدوائية واملستلزمات الطبية. 

وجود مخازن الشحن  كاركو يف مطاري اربيل و السليامنية 

االولية  املواد  نقل  عملية  يسهل  و  يشجع  مام  الدوليني 

والبضائع املنتجة من واىل االقليم.

خريجي  من  البرشية  واملوارد  العاملة  االيدي  توفر 

الجامعات واملعاهد الطبية والتقنية للعمل يف هذا املجال 

االستثامري.

البرشي  لالستعامل  تستخدم  الصناعة  هذه  منتجات 

والبيطري.

  االجراءات الفعلية والتسهيالت:

و  الصيدالنية  باالدوية  خاصة  صناعية  مناطق  انشاء 

(مديكل ستي).  الطبية  املدينة  مثل  الطبية  املستلزمات 

العالقة  ذات  الجهات  مع  املستمر  بالتنسيق  الهيئة  قيام 

معالجة  و  العراقيل  جميع  الزالة   ( الصحة  و  (الصناعة 

املشاريع  من  الصنف  هذا  تواجة  التي  املشاكل 

االستثامرية.

املقومات:
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الفرص االستثامرية يف الصناعات الدوائية والطبية ت

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

١٠٧٤١١١

٦٣٣١١١

٥٤٣١٢٢

٥٣٢

٣٢

٢

٢

٢

٢١

 عىل مستوى االقليم

 عىل مستوى االقليم

 عىل مستوى االقليم

 عىل مستوى االقليم٢

٢٢٢٢٢٢

محافظة
اربيل 

محافظة
السليامنية 

محافظة
دهوك 

محافظة
حلبجة 

ادارة
كرميان 

ادارة
رابرين 

معمـل انتـاج االدوية الصـيدالنية املختلفة بطاقة انتاجية لسـد سـوق 

االقليم والسوق العراقية وتصدير الفائض

معمـل انتـاج املستـلزمات الطبيـة واملـواد املســتهلـكة املخـتــلفـة

بطاقة انتاجية لسد سوق االقليم والسوق العراقية وتصدير الفائض

بطاقة  املتنوعــة  الطبية  التجميل  ومواد  التجميل  مواد  انتاج  معمل 

انتاجية لسد سوق االقليم والسوق العراقية وتصدير الفائض

معمل انتاج السوائل ومسـتلزمات املختبـرات الطبية بطـاقة انتاجيـة 

لسد سوق االقليم والسوق العراقية وتصدير الفائض

معمل انتاج الرسنجات واكيـاس الدم...الخ بطاقة انتاجية لسـد ســوق 

االقليم والسوق العراقية وتصدير الفائض

معمل انتاج خيوط العمليات  بطاقة انتاجية لسد سوق االقليم والسوق 

العراقية وتصدير الفائض

معمل انتاج القطن الطبي بطاقة انتاجية لسـد سـوق االقليـم والسـوق 

العراقية وتصدير الفائض

معمل انتاج اللقاحـات البرشيـة بطاقـة انتاجيـة لسـد سـوق االقـليـم 

والسوق العراقية وتصدير الفائض

معمل انتاج االدوية البيطرية بطاقة انتاجية لسد سوق االقليم والسوق 

العراقية وتصدير الفائض

معمل انتاج اللقاحـات البيطريـة بطاقـة انتاجيـة لسـد سـوق االقليـم 

والسوق العراقية وتصدير الفائض
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االسـتثمـــــــار يف

الصناعات الغذائية

دليل االستثامر يف اقليم كوردستان

  املقومات:

تعترب مناطق اقليم كوردستان مناسبة جدا لالستثامر يف القطاع الزراعي 

مالمئة  وجغرافية  معتدل  مناخ  من  االقليم  به  يتمتع  ملا  نظرا  الصناعي 

مثل   املحلية  النباتية  الزراعية  املحاصيل  من  الكثري  فيها  تتوفر  حيث 

واللوز  والجوز  والبقوليات  الحبوب  و  والخرضاوات  والحمضيات  الفواكه 

وغريها يف مواسم الحصاد و نضوج الثامر والتي تفوق كثريا عن حاجة 

االقليم واملنطقة ومن اجل حامية هذه املحاصيل ميكن االستفادة منها  

كمواد اولية اساسية داخلة يف االنتاج الصناعي الزراعي.

استخدام املنتجات الحيوانية كمواد اولية اساسية تدخل يف الصناعات 

الغذائية.

املنتجات  لتسويق  العراق  مناطق  وبقية  االقليم  يف  واسعة  سوق  وجود 

الغذائية.

  االجراءات الفعلية والتسهيالت:

حامية املنتج املحيل مبوجب القوانني السائدة يف االقليم.

انشاء منطقة متخصصة بصنف الصناعات الغذائية يف املدن واملناطق 

االرايض  توفري  لتسهيل  وذلك  انشائها  يتم  والتي  املقامة  الصناعية 

الخاصة مبشاريع االستثامر يف  الصناعات الغذائية.

مشاريع  انشاء  طريق  عن  الحيواين  واالنتاج  الزراعية  املحاصيل  زيادة 

جديدة اخرى يف االقليم. 
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محافظةالفرص االستثامرية يف الصناعات الغذائية 
اربيل 

محافظة
السليامنية 

محافظة
دهوك 

محافظة
حلبجة 

ادارة
كرميان 

ادارة
رابرين 

١    ١  ١  ٢  ٢  ٣

١    ١  ١  ٣  ٣  ٤

١   ٢  ٢  ٣  ٣  ٤
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١    ١  ٢  ٢  ٢  ٣

١    ١  ٢  ٢  ٢  ٢

٢   ٢  ٢  ٢  ٢  ٤

١   ٢  ٢  ٣  ٢  ٢

١    ١  ٢  ٥  ٣  ٥

 ١  ٢  ٢  ٢

١    ١  ١  ٢  ٢  ٤

١    ١  ١  ١  ١  ١

١   ١  ٢  ٢  ٢  ٣

١  ١  ٢  ٢  ٢  ٤

١  ١  ٢  ٥  ٣  ٥

    ١    ٢  ٢  ٢

   ٢  ٣  ٣  ٣

١

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

١١

١٢

١٣

١٤

١٥

١٦

١٧

١٨

١٩

 عىل مستوى االقليم٣

دليل االستثامر يف اقليم كوردستان

الحمراء اللحوم  وصناعة  تجهيز  معمل 
سنة  ١,٠٠٠طن/  تفوق   انتاجية  بطاقة 

وفري) (انتاج  املجمدة  الغذائية  التجهيزات  معمل 
سنة  طن/   ١,٠٠٠ تفوق   انتاجية  بطاقة 

زەڵم میاه  من  معدنیه   میاه  معمل 
سنة  لرت/   ٣,٠٠٠,٠٠٠ تفوق   انتاجية  بطاقة 

والترتاباك الفواكه  عصائر  وتعبئة  انتاج  معمل 
سنة  لرت/   ٣,٠٠٠,٠٠٠ تفوق   انتاجية  بطاقة 

السكر ومكعبات  السكر  انتاج  معمل 

والذرة البطاطة  جبس  انتاج  معمل 
سنة  ٢٫٢٥٠طن/  تفوق  انتاجية  بطاقة 

وفري) (انتاج  العسل  وشمع  العسل  وتعبئة  انتاج  معمل 
سنة  ٢٠٠طن/  تفوق  انتاجية  بطاقة 

املربيات وانواع  التمر  العنب،  دبس  الطامطة،  معجون  انتاج  معمل 
سنة طن/   ٥٫٠٠٠ تفوق  انتاجية  بطاقة 

والزيتون الخرضوات  و  الفواكە  وتعئبة  تعليب  معمل 
فوق فام  سنة  ٥٫٠٠٠طن/  تفوق  انتاجية  بطاقة 

الزيتون) والذرة،  الشمس،  (عباد  النبايت  والزيت  الدهن  انتاج  معمل 
سنة  لرت/   ١٠٠,٠٠٠ تفوق   انتاجية  بطاقة 

بطاقة االلبان  انتاج  معمل 
سنة  طن/   ٣٫٠٠٠ تفوق  انتاجية 

وفري) (انتاج  البسكويت  وانواع  والشوكوالتە  النستلة  انتاج  معمل   
سنة  ٣٫٠٠٠طن/  تفوق  انتاجية  بطاقة 

والشعرية املعكرونة  انتاج  معمل 
سنة  طن/   ١,٥٠٠ انتاجية  بطاقة 

الكحول من  خالية  مرشوبات  انتاج  معمل 
سنة  لرت/   ٢,٠٠٠,٠٠٠ تفوق  انتاجية  بطاقة 

والدواجن والحيوانات  االسامك  علف  وصناعة  انتاج  معمل 

و...الخ والتمر  والرمان  العنب  خل  انتاج  معمل 
سنة  طن/   ٢٠٠ تفوق  انتاجية  بطاقة 

الذرة نشاء  و  طحني  انتاج  معمل 
سنة  طن/   ٤٥٠ تفوق  انتاجية  بطاقة 

الغازية املرشوبات  انتاج  معمل 
سنة لرت/   ١٥٫٠٠٠٫٠٠٠ تفوق   انتاجية  بطاقة 

العصائر من  االخرى  واملثلجات  كريم  وااليس  املوطا  انتاج  معمل 
سنة وحدة/    ٥٫٠٠٠٫٠٠٠ تفوق   انتاجية  بطاقة 

ت
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دليل االستثامر يف اقليم كوردستان

املقومات:

االستثامر يف الصناعات

االنشـائـــيـة والفـلزيــة

استخدام املقالع املوجودة يف االقليم للحصول عىل املواد االولية.

تأسيس املشاريع الكبرية والعمالقة يف األقليم وباقي مناطق العراق مام يزيد 

الحاجة لتوفري منتجات الصناعات اإلنشائية وتصدير الفائض. 

والالفلزية  الفلزية  املعادن  من  كثرية  انواع  بوجود  كوردستان  اقليم  ينعم 

احجار  مثل  واملعدنية  االنشائية  الصناعات  يف  تستخدم  التي  واالحجار 

الالميستون واملرمر والجبس و غريها.

مسودة  اعداد  تم  وعليه   ، املعدين  بتنميةاالستثامر  االقليم  حكومة  اهتامم 

حكومة  يف  الوزراء  مجلس  رئاسة  اىل  ارساله  وتم  املعدين  االستثامر  قانون 

املعدنية  الصناعات  يف  االستثامرية  الفرص  دعم  اجل  من  ذلك  و  االقليم 

واالنشائية مبوجب املعايري الدولية.

وجود الدراسات الجيولوجية ملعرفة نسبة االحتياطي من الرثوة املعدنية يف 

والجص  واملرمر  الكلس  احجار  خاصة  الطبيعية  الرثوات  وزارة  لدى  االقليم 

واملعادن االخرى.

توفر السكراب يف االقليم واملناطق االخرى من العراق واعادة تدويره للحصول 

عىل املواد االولية الداخلة يف الصناعات املعدنية.

  االجراءات الفعلية والتسهيالت:

املواد  عىل  الحصول  لغرض  العالقة  ذات  الجهات  مع  بالتنسيق  الهيئة  قيام 

هذه  يف  تستخدم  والتي  املقالع  من  والالفلزية  الفلزية  املعدنية  االولية 

الصناعة.
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الفرص االستثامرية يف الصناعات االنشائية والفلزية ت
محافظة
اربيل 

محافظة
السليامنية 

محافظة
دهؤك 

محافظة
حلبجة 

ادارة
كرميان 

ادارة
رابرين 

تفوق انتاجية  بطاقة  (اتوماتيك)  الفني  الطابوق  انتاج  معمل 
٥٠,٠٠٠,٠٠٠ وحدة/ سنة 

انتاجية تفوق ٢,٠٠٠,٠٠٠ طن/ سنة انتاج السمنت بطاقة  معمل 

الحـديثة  التقنيـات  بإسـتخـدام  الجـاهـزة  أالبنيـة  انتــاج  معمــل 

التقنيـات بإسـتخدام  الطبيعي  والكرانيت  املرمر  انتاج  معمل 
الحديثة 

بإسـتخـدام الربوفایـل  وانتاج  الحدید  مقاطع  تصنيع  معمل 
الحديثة  التقنيات 

السـوق حـاجـة  حسـب  االملنيـوم  مقاطــع  تصنيع  معمـل 
الحديثة  التقنيات  بإستخدام 

معمل صهر الحديد وانتاج بروفايل، شلامن، شيش من مواد
الحديثة  التقنيات  بإستخدام  الكومبست 

معمل صهر سكراب االملنيوم واعادة تصنيع املواد االولية
الحديثة  التقنيات  بإستخدام 

    ١    ٢  ٢  ٣

     ١  ٢    ٤

    ٢  ٢  ٢  ٣

١   ١  ١  ١  ١  ١

 ٢  ٢  ٢

 ٢  ٢  ٢

 ٢  ٢  ٣

١

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨
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دليل االستثامر يف اقليم كوردستان

الحيوانية  والرثوة  الزراعية  املحاصیل  بوفرة  االقلیم  ینعم 

حيث يبلغ االنتاج السنوي االف االطنان.

استخدام املحاصيل الزراعية مثل (الكتان، القطن، الصوف) 

كمواد اولية اساسية يف الصناعات النسيجية. 

استخدام الجلود يف الصناعات الجلدية. 

باالمكان االستفادة من خربات االيدي العاملة املوجودة يف 

املنطقة.

البرتوكيمياويات  مشاريع  يف  االستثامرية  الفرص  تنفيذ 

تؤدي اىل انتاج املواد االولية التي تستخدم يف الصناعات 

النسيجية مثل خيوط البولسرت والنايلون وغريها. 

يعد اقليم كوردستان والعراق كافة سوق جيد وواسع لتسويق 

نسبة  زيادة  اىل  یؤدي  مام  والجلدية  النسيجية  املنتجات 

التسويق.

توفر االيدي العاملة بكلف رخيصة يف املنطقة. 

قيام الهيئة مبنح التسهيالت والحوافز التشجيعية االضافية 

لالستثامر يف الصناعات النسيجية.

زيادة  لغرض  والكتان  القطن  زراعة  عىل  الفالحني  تشجيع 

االوليتني  املادتني  لهاتني  الزراعي  املنتوج  كمية 

ألستخدامها يف الصناعة.

واملوايش  االغنام  ومريب  املراعي  اصحاب  تشجيع 

لغرض  ودباغتها  الجلود  معالجة  عىل  املجازر  واصحاب 

استعاملها كمواد اولية يف هذه الصناعة.

واملوايش  االغنام  ومريب  املراعي  اصحاب  تشجيع 

استخدامه  الجل  الصوف  معالجة  عىل  املجازر  واصحاب 

كمواد اولية خاصة يف صناعة السجاد اليدوي. 

االجراءات الفعلية والتسهيالت:املقومات:

االستثامر يف الصناعات

النســـيجیة والجلدیــة
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٧

٨

٩

١٠

١١

١٢

١٣

١٤

١٥

١٦

١٧

دليل االستثامر يف اقليم كوردستان

الفرص االستثامرية يف الصناعات النسيجية
محافظة
اربيل 

محافظة
السليامنية 

محافظة
دهوك 

محافظة
حلبجة 

ادارة
كرميان 

ادارة
رابرين 

القطنية  االقمشة  انتاج  معمل 

معمل تصنيع خيوط الصوف و السجاد 

       ٢  

االقليم عىل مستوى 

االقليم عىل مستوى 

(انتاج واالطفال  والنسائية  الرجالية  االلبسة  انتاج  معمل 
انتاجية تفوق ١٥٠,٠٠٠ قطعة/ سنة وفري) بطاقة 

انتاجية االنتاج املالبس واالدوات عسكرية بطاقة  معمل 
تفوق ٥٠,٠٠٠ قطعة/ سنة

بطاقة املعدين  والساليد  البالستيك  الستائر  انتاج  معمل 
انتاجية تفوق ١٥,٠٠٠ م٢/ سنة

للتصدير قابلة  تكون  ان  الجلدية عىل  الصناعات  معمل 

      ٢  ١  ٢

       ١  ١  ١

٢   ٢  ١  ١  ١  ٢

 ٢  ٢  ٢

١  ٢  ١  ١

١

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٣٠,٠٠٠ انتاجية  اللحاف واملخدات بطاقة  انتاج  معمل 
انتاجية بطاقة  والسجاد  واملوكيت  فوق  قطعة/سنة فام 

تفوق ٧٥٠,٠٠٠ م٢/ سنة

ت
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دليل االستثامر يف اقليم كوردستان

رغبة املستثمرين يف تقديم طلباتهم لالستثامر يف االقليم 

يف مجال الصناعات املختلفة

االقليم  وادارات  محافظات  يف  الصناعية  املناطق  وجود 

املشاريع  انشاء  اجل  من  فيها  االرايض  لتخصيص 

الصناعية املختلفة.

توفر املخلفات البالستيكية والزجاجية واملعدنية والورقية 

والتي ميكن االستفادة منها واعادة تدويرها للحصول عىل 

املواد االولية.

يعرف اقليم كوردستان بشكل عام بانه منطقة زراعية  مام 

يـؤدي اىل كـرثة الـطلب علـى الـمكـائن واالالت واالدوات 

الزراعية املختلفة، اي ان االقليم لديه سوق واسع لترصيف 

وتسويق املنتجات املختلفة. 

التوسع السكاين املستمر يف االقليم ادى اىل زيادة الطلب 

عىل شـراء السـلع املنزلية من االجهزة الكهربائية وغريها.

  االجراءات الفعلية والتسهيالت:

القوانني  مبوجب  املحيل  املنتج  حامية  عىل  العمل 

والتعليامت النافذة يف االقليم.

هيئة  قبل  من  االضافية  التشجيعية  الحوافز  منح  امكانية 

االستثامر  ملجال الصناعات املختلفة.

املقومات:

االستثامر يف

الصناعات املختلفة

الفرص االستثامرية يف الصناعات املختلفة 
محافظة
اربيل 

محافظة
السليامنية 

محافظة
دهوك 

محافظة
حلبجة 

ادارة
كرميان 

ادارة
رابرين 

باحجام والباصات  الصالون  سيارات  تجميع  معمل 
ومتنوعة  مختلفة 

تريلة...الخ)  اب،  (بيك  الحمل  سيارات  تجميع  معمل 

الزراعية  واملعدات  الرتاكرتوات  تجميع  معمل 

تفوق انتاجية  بطاقة  السيارات  بطاريات  انتاج  معمل 
سنة قطعة/   ٢٥٠,٠٠٠

للســيارات التجــمد)  (مضاد  فريز  انتي  انتاج  معمل 
سنة طن/   ٣٠٠ تفوق  انتاجية  بطاقة 

بطاقة الكهربائية  واملقاييــس  العدادات  انتاج  معمل 
سنة قطعة/   ٦٠,٠٠٠ تفوق  انتاجية 

   ١  ١  ١  ١

   ١  ١  ١  ١

   ١  ١  ١  ١

االقليم عىل مستوى  ٢

١

٢

٣

٤

٥

٦

االقليم عىل مستوى  ٢

االقليم عىل مستوى  ٢

ت
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الفرص االستثامرية يف الصناعات املختلفة 
محافظة
اربيل 

محافظة
السليامنية 

محافظة
دهوك 

محافظة
حلبجة 

ادارة
كرميان 

ادارة
رابرين 

بطاقة املختلفة  املنزلية  الكهربائية  االجهزة  انتاج  معمل 
انتاجية تفوق ٥,٠٠٠ قطعة/ سنة

تفوق انتاجية  بطاقة  الكهربائية  املحوالت  انتاج  معمل 
٦٫٠٠٠ قطعة/ سنة

انتاجية بطاقة  الحديدية  الكهربائية  االعمدة  انتاج  معمل 
تفوق ٣٠,٠٠٠ وحدة/ سنة

تفوق انتاجية  بطاقة  املختلفة  القابلوات  انتاج  معمل 
٦,٠٠٠,٠٠٠ م/ سنة

معمل انتاج البوردات و البوكس الكهربايئ (حديدي و
انتاجية تفوق ٦٠,٠٠٠ وحدة/ سنة بالستييك) بطاقة 

و...الخ  بطاقة الكهربائية  البلكات و املفاتيح  انتاج  معمل 
انتاجية تفوق ٧٥,٠٠٠ وحدة/ سنة

املختلفة واملغلفة  االعتيادية  االخشاب  انتاج  معمل 
بطاقة انتاجية تفوق ٦٠,٠٠٠ م٢/ سنة

والخفيف السميك  املتموج  والكارتون  الورق  انتاج  معمل 
بطاقة انتاجية تفوق ٣٠,٠٠٠ م٢/ سنة

الزراعية والورقية الورق من املخلفات  انتاج صناعة  معمل 
بطاقة انتاجية تفوق ١٠,٠٠٠ طن/ سنة

انتاجية تفوق الوان) بطاقة  مطبعة متطورة (اكرث من اربع 
٢,٠٠٠ طن/ سنة

املتنوعة الكيمياوية  االسمدة  انتاج  معمل 

   ١  ١  ١  ١

   ٣  ٣  ٣  ٣

   ١  ٢  ٢  ٢

   ١ ١ ١  ٢  ٢  ٢

   ١  ٢  ٢  ٢

   ١  ٢  ٢  ٣

    ١  ١  ١

    ١  ١  ١

    ١  ٢  ٢

٧

٨

٩

١٠

١١

١٢

١٣

١٤

١٥

١٦

١٧

انتاجية تفوق ١٫٥٠٠ انتاج كوستيك سودا بطاقة  معمل 
طن/ سنة

بطاقة املتنوعة  الصلبة  و  السائلة  املنظفات  انتاج  معمل 
انتاجية تفوق ١٫٠٠٠ طن/ سنة

١,٥٠٠ طن/ سنة انتاجية تفوق  السلفنة بطاقة  معمل 

انتاجية تفوق ٥,٠٠٠ انتاج اطارات السيارات بطاقة  معمل 
طن/ سنة

وانـابيب بـالستيك (صحي)  املـــاء  انابيب  انتاج  معمل 
HDPE بطاقة انتاجية تفوق ٧٥٫٠٠٠ طن/ سنة

معمل انتاج االثـاث واملعـدات املنزليـة املتنـوعـة الخشـبية
والبالستيكية و MDF بطاقة انتاجية تفوق ٧٠٠ طن/ سنة

معمل اعادة تدوير نفايات املطاط لتصنيع املواد االولية 

لتصنيع البالستكية  املـــواد  نفايــات  تدوير  اعادة  معمل 
االولية املواد 

الزجاج لتصنيع املواد االولية معمل اعادة تدوير 

معمل اعادة تدوير الورق والكارتون لتصنيع املواد االولية

١٨

١٩

٢٠

٢١

٢٢

٢٣

٢٤

٢٥

٢٦

٢٧

االقليم عىل مستوى  ٦

االقليم عىل مستوى  ٣

االقليم عىل مستوى  ٢

االقليم عىل مستوى  ٢

   ١ ١ ١  ٣  ٤  ٤

    ١  ١  ١

    ٣  ٣  ٢

   ١  ٢  ٢  ٢

   ١  ١  ١  ١

   ١ ١ ١  ١  ١  ٢

   ١ ١ ١  ١  ١  ٢

   ١ ١ ١  ١  ١  ٢

دليل االستثامر يف اقليم كوردستان

ت
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دليل االستثامر يف اقليم كوردستان

الخصبة  والرتبة  باملناخ املعتدل  اقليم كوردستان  ميتاز 

جداً  مناسبة  بيئة  جعلها  مام  املائية  املوارد  ووفرة 

لسكان  الرئييس  العمل  و  الزراعي  القطاع  يف  لالستثامر 

كوردستان عىل مر العصور والحضارات  هو الزراعة حيث 

والحيوانية  النباتية  للرثوتني  مهامً  تزال مصدراً  كانت وال 

وميكن االستفادة من االيدي العاملة املوجودة يف االقليم 

للعمل يف املجال الزراعي.

العراق سوق جيد  مناطق  وباقي  كوردستان  اقليم  يعترب 

وتصدير  الزراعية  املحاصيل  وترصيف  لتسويق  وواسع 

الفائض.

الفرص  من  الناتجة  الزراعية  املحاصيل  تعترب 

و  رئييس  مصدر  مبثابة  الزراعة  قطاع  يف  االستثامرية 

قوي للحصول عىل املواد االولية الداخلة يف الصناعات 

االخشاب  صناعة  و  النسيجية  والصناعات  الغذائية 

يؤدي  و  القطاع  هذا  يف  املستثمرين  يدعم  مام  وغريها 

اىل عدم تكدس والحاق الرضر باملحاصيل الزراعية بل 

يتم استخدامها يف الصناعات املختلفة.

يتميز مناخ االقليم باالعتدال و كذلك خصوبة الرتبة فيه 

الزراعية  املحاصيل  الزدياد  الفالحني  جهود  يدعم 

وخاصة الخرضاوات والفواكهة من العنب و التني و التفاح 

والحمضيات االخرى وكذلك الجوز واللوز وغريها. 

ان من اولويات سياسة حكومة اقليم كوردستان تسليط 

الضوء عىل احياء وتنمية القطاع الزراعي يف االقليم.

وجود خمسة انهار كبرية متر عرب املناطق املختلفة يف 

الصغري،  الزاب  الكبري،  الزاب  (خابور،  كوردستان  اقليم 

سیروان، ئاوە سپی او املاء االبيض) حيث تقدر الطاقة 

االستيعابة املتوفرة بحوايل ٣٠ مليار م٣  داخل االقليم.

منها  االستفادة  عدم  و  سنويا  الغزيرة  االمطار  هطول 

بصورة جيدة ادى اىل اعــداد الدراســات والتـصــاميـم 

الخاصة بانشاء السدود يف االقليم و ذلك لالستفادة منه 

يف توليد الطاقة وري املناطق الزراعية و تحويل املناطق 

املحاذية للسدود اىل مناطق سياحية جذابة.

  االجراءات الفعلية والتسهيالت:

االقليم  اىل  واملتطورة  الحديثة  التقنيات  بادخال  القيام 

لغرض استخدامها يف املشاريع الزراعية وفقا للمباديء 

واالسس العلمية.

االقليم النشاء  املوجودة يف  املائية  املصادر  استخدام 

االروائية  القنوات  انشاء  و  والدامئية  الفصلية  السدود 

يف  الخرضاء  واملساحات  الزراعية  املساحات  لزيادة 

االقليم.

والتعليامت  القوانني  مبوجب  املنتج  حامية  عىل  العمل 

املحاصيل  تسويق  زيادة  لغرض  االقليم  يف  النافذة 

لها  املناسبة  االسواق  وايجاد  الزراعية  واملنتجات 

وامكانية تصدير الفائض.

النباتية  الرثوتني  حامية  و  لزيادة  الفالحني  تشجيع 

اولية رئيسية  والحيوانية و ذلك لغرض استعاملها كمواد 

النسيجية  والصناعات  الغذائية  الصناعات  يف  تدخل 

واالخشاب وغريها.

انشاء مشاريع لتسويق الحبوب كفرص استثامرية.

املنتجات  لتسويق  والعرصية  الحديثة  االسواق  انشاء 

الزراعية كفرص استثامرية.

التنسيق املستمر من قبل هيئة االستثامر والجهات ذات 

ووزارة  املائية  واملصادر  الزراعة  وزارة  خاصة  و  العالقة 

الكهرباء لتنفيذ الفرص االستثامرية واالستفادة منها يف 

توليد الطاقة الكهربائية.

 

املقومات:

االستثامر يف قطاع الزراعة

واملوارد املائية
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دليل االستثامر يف اقليم كوردستان

قبل  اقليم كوردستان من  السدود يف  بانشاء  الخاصة  والدراسات  التصاميم  اعداد  تم  لقد 

رشكات كربى متخصصة يف هذا املجال (حاليا هذه الدراسات موجودة يف وزارة الزراعة 

واملصادر املائية  يف االقليم). 

الزاب  اقليم كوردستان (خابور،  انهار كبرية متر عرب املناطق املختلفة يف  وجود خمسة 

الكبري، الزاب الصغري، سیروان، ئاوە سپی او املاء االبيض).

امكانية االستفادة من هطول االمطار الغزيرة سنويا يف االقليم.

استخدام السدود كمصادر نظيفة لتوليد الطاقة.

امكانية تحويل املناطق املحاذية واملحيطة بالسدود اىل مناطق سياحية جذابة و مجدية 

اقتصاديا.

االستفادة من االيدي العاملة املوجودة يف االقليم وخاصة خريجي هندسة الري والسدود 

وخريجي االختصاصات االخرى.

Build Operate & Transfer (BOT)، PPP : الية التنفيذ

املقومات:

االستثامر يف السدود
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االستثامر يف الزراعة والرثوة الحيوانية

  االجراءات الفعلية والتسهيالت:

دليل االستثامر يف اقليم كوردستان

معتدل   ومناخ  جدا  خصبة  برتبة  كوردستان  اقليم  ينعم 

مناسب جدا للزراعة و إنشاء الرثوة الحيوانية. 

تسويق املحاصيل واملنتجات الزراعية يف االقليم والعراق  

وتصدير الفائض .

يف  اساسية  اولية  كمواد  الزراعية  املحاصيل  استخدام 

االقـمشة  منها  والـنسـيـجيـة  الـغـذائـيـة  الصـناعــات 

والصناعات الجلدية.

وفرة االيدي العاملة ذات الخربة الواسعة يف قطاع الزراعة 

واملعاهد  الجامعات  خريجي  من  االستفادة  وامكانية 

الزراعية و غريها للعمل يف القطاع الخاص.

وجود مكاتب ووكاالت الرشكات االجنبية املصنعة للمكائن 

واالجهزة واالالت واالدوات الزراعية يف االقليم والعراق مع 

تقدیم خدمات الصيانة لتجهیز التقنیات الزراعیة لغرض 

استخدامها يف املشاريع الزاعية. 

حامية املحاصيل واملنتجات الزراعية مبوجب القوانني 

والتعليامت النافذة.

العالقة  ذات  الجهات  مع  بالتنسيق  االستثامر  هيئة  قيام 

الخذ املوافقات االصولية.

ازالة جميع العراقيل التي تواجه املشاريع الزراعية.

الفرص االستثامرية يف  لتنفيذ  التشجيعية  الحوافز  منح 

القطاع الزراعي و خاصة يف املناطق االقل منوا.

املقومات:
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ت
 الفرص االستثامرية يف قطاع الزراعة

والرثوة الحيوانية

محافظة
اربيل

محافظة
السليامنية

محافظة
دهوك

محافظة
حلبجة

ادارة
كرميان

ادارة
رابرين

مرشوع انتاج الشتالت املصدقة مساحة املرشوع : (٤٣ دونم 

يف اربيل و١٨٠ دونم يف السليامنية و٣٩ دونم يف دهوك و١٨ 

دونم يف كرميان)

مرشوع انتاج شتالت االشجار والغابات ونباتات الزينة مساحة 

املرشوع ( ٥-٢٠ ) دونم

مرشوع زراعة الزيتون ومعمل انتاج زيت الزيتون بطاقة انتاجیة 

لالکتفاء الذايت من الزیوت النباتیة.

والتفقيس  امللقحة  البيوض  النتاج  الدواجن  تربية  مرشوع 

وبیض املائدة الطاقة االنتاجية (١٠) مليون بيوض مفقسة / 

سنة و(١٤٠,٠٠٠) بيض مائدة/ يوم مساحة املرشوع:

(١٢- ٣٠) دونم

مرشوع تربية االسامك واسامك السلمون الطاقة االنتاجية: 

(٣,٠٠٠) طن / سنة.

العلف  وزراعة  الحـليب  النتـاج  االبـقــار  تـربية  مشـروع 

مساحة  حلوب،  بقرة   (٥٫٠٠٠  –  ٢٫٠٠٠) االنتاجية:  الطاقة 

املرشوع:  (١٠٠ – ١٫٠٠٠) دونم

مرشوع تربية االغنام والعجول للتسمین وانتاج اللحوم

مرشوع مركز التلقيح االصطناعي البيطري.

انشاء مجزرة للدواجن ومعمل صناعة اللحوم والبيضاء  الطاقة 

االنتاجية : (٣٠٠,٠٠٠) دجاج/ ساعة، مساحة املرشوع :

(١٢- ٢٠) دونم / مرشوع

وانشاء  البالستيكية  البيوت  يف  الخرضوات  زراعة  مرشوع 

مصنع للتعليب والتكييس والتجميد

التخزين والتكييس والتعطري  الرز مع  مرشوع زراعة 

مرشوع  زراعة الحمضيات وأشجار متساقطة االوراق مع انشاء 
مخازن مربدة ومعمل تعليب

مرشوع زراعة الذرة وإنشاء مصنع انتاج زيت الذرة

مرشوع  زراعة  السمسم  و اشجار الٌنقل(جوز و  لوز  و  بندق) ..الخ 

مع  انشاء  مصنع  للتكييس و التحميص  و الرايش  و غريها

مرشوع انتاج البتموس مبساحة ٥ دونم لکل املرشوع

مرشوع زراعة االشجار النتاج صناعة االخشاب

الرز،  البذور املصدقة للقمح، الشعري، العدس،  انتاج  مرشوع 

خيار  الباذنجان،  البصل،  البطاطا،  الطامطة،  الشمس،  عباد 

املوقع:  ساعة)،  طن/   ١٠) االنتاجية:  الطاقة  وغريها) 

كردةبور،  بريمكرون  سليامنية/  قوشتبة،  (اربيل/  محافظات 

دهوك/ فايدة، حلبجة) وادارة كرميان/ كالر، مساحة املرشوع: 

(١٠) دونم مرشوع

والفواکە  الرمان  وتصدير  لتجارة  املربدة  املخازن  مرشوع 

املختلفة مساحة املرشوع : (٤ - ١٠) دونم 

٣١٣١١١

٤٢٤١١١

٤٢٤١١١

٥٣٤٣٢٢

١١١٢١١

١١١١١١

٢٢٣١١١

٦٤٦٢٢٢

٢٢٦٢٢٢

٤٢٦٣٣٣

٢١٢١١١

٢٢٣٢٢٢

١١٢١١١

٦٤٦٤٣٣

٣٢٣٢١١

٢١٢١١١

١١١١١١

٦٦٦٤٣٣

دليل االستثامر يف اقليم كوردستان

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

١١

١٢

١٣

١٤

١٥

١٦

١٧

١٨

37



االستثامر يف قطاع

السياحة والخدمــات

دليل االستثامر يف اقليم كوردستان

للسياحية  الجذابة  املناطق  من  كوردستان  اقليم  يعد 

العاملية حيث ميتاز بالطبيعة الخالبة والحضارة االصيلة 

منذ القدم. 

الدارة  واسعا  اهتامما  كوردستان  اقليم  حكومة  اولت 

وتسويق قطاع السياحة عىل مستوى الصعيدين الداخيل 

تقام  التي  والفعاليات  النشاطات  خالل  من  والخارجي 

هذا  يف  االستثامرية  الفرص  عدد  وزيادة   السياح  لجذب 

القطاع. 

عىل  باملحافظة  االهتامم  عىل  االقليم  حكومة  تعمل 

الفلكلور الثقايف يف املناطق السياحية مام ادى اىل بروز 

وتنمية  بتطور  تتميز  وسياحية  ثقافية  كواجهة  االقليم 

الدينية،  الرتفيهية،  (العالجية،  السياحة  انواع  جميع 

زيادة  وان  وغريها)  الجليد  عىل  التزلج  مثل  الرياضية 

الطلب عىل هذه االنواع من السياحة ادى اىل زيادة الفرص 

االستثامرية نظرا لوجود القالع واملواقع االثرية املتعددة 

تجذب  التي  املعدنية  املياه  وعيون  والقصور  والكهوف 

السواح للمنطقة.

الفصول  يف  للسواح  جذب  محل  القدم  منذ  االقليم  يعد 

االحتفاالت  باقامة  كوردستان  لتميز  السنة  من  االربعة 

الواسعة باعياد نوروز يف شهر اذار والذي يرمز اىل رأس 

السنة الكوردية الجديدة وبداية فصل الربيع والتوجه اىل 

الدبكة  حلقات  واقامة  للسريان  والوديان  والتالل  الجبال 

الكردية، اما يف الخريف يف شهر ترشين االول عندما يكون 

الجو معتدل الحرارة تزداد السياحة ايضا للتمتع باالجواء 

املواسم  من  فهو  الصيف  اما  الجميلة.  واملناظر  الدافئة 

املزدحمة سياحيا يف االقليم.

الشعوب  مع  االكراد  لدى  التعايش  ثقافة  وجود  يعترب 

السياحة  لزيادة  املهمة  العوامل  من  االخرى  والقوميات 

يف االقليم.

عىل  للحفاظ  االمني  باالستقرار  كوردستان  اقليم  ينعم 

حياة وحقوق وممتلكات املستثمرين والسياح. 

خلق الحركة التجارية يف املناطق السياحية.

  االجراءات الفعلية والتسهيالت:

املشاريع  معامالت  ترويج  بتسهيل  الهيئة  قيام 

مع  بالتنسيق  انواعها  بجميع  السياحية  االستثامرية 

الجهات ذات العالقة.

انواع  تعريف كوردستان كمنطقة سياحية جذابة لجميع 

السياحة من خالل منصات التواصل االجتامعي. 

تسهيل االجراءات الخاصة ملجيء االفواج السياحية اىل 

االقليم.

االفواج  لجلب  السياحية  واملكاتب  الرشكات  تشجيع 

وسائل  كافة  وتهيئة  والخارج  الداخل  من  السياحية 

الرفاهية للتمتع بالسياحة يف االقليم.

االعفاءات  مثل  االضافية  التشجيعية  الحوافز  منح 

واملستلزمات  واملفروشات  االثاث  لتحديث  الجمركية 

ثالث  كل  وملحقاتهم  السياحية  واملدن  للفنادق  االخرى 

سنوات.

املقومات:
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 الفرص االستثامرية يف قطاع السياحة / محافظة اربيل
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مرشوع مجمع سياحي يف منطقة بابشتيان (فندق، ١٤٠ بیت سیاحی، حديقة، قاعة مناسبات، مكان للرياضة، مكان اللعاب االطفال) 

مرشوع سياحي يف منطقة توسكة (فندق، ساحة رئيسية، مطعم، حدائق و...الخ)

مرشوع سياحي يف منطقة واري بريان (١٠ بیوت سیاحیة، فندق، مطاعم، نافورات، العاب االطفال)

مرشوع برج لالرصاد الفليك، مطعم دوار و...الخ

فندق ٥ نجوم (براند)  

فندق  ٤ نجوم (براند) 

فندق ٤ نجوم يف شقالوة (٦)، جومان (٢)، رواندوز، خبات، مريكسور، كويسنجق 

مرشوع سياحي ريايض يف شقالوة (٣)، سوران (٣)، مريكسور (٣)، خبات (٣)، جومان (٣)، كويسنجق (٣)، اربيل(٢) 

مرشوع سیاحی يف منطقة قلعة دوين، ساحة رئيسيه ، متحف، اعادة تأهيل القلعة، مقهي، حديقة، مطاعم 

مرشوع سياحي عىل ضفاف نهر زرارا (فندق، ٦٥ بیت سیاحی، قاعة مناسبات، مكان لالسرتاحة، مطعم، كافترييا، العاب لالطفال، مكان 

خدمة املياە)

مرشوع انشاء اكواريوم، ١٥ مسبح (شباب، اطفال)، العاب مائية متنوعة، مطعم، کافرتيا، حديقة، موقف سيارات، قاعة العاب، بیوت 

سیاحیة

 ،(SPA) مرشوع سياحة طبیة وعالجية يف منطقة نبع (كراو وجلە)، حاممات معدنية، ساحة رئيسية، كافترييا، مركز ريايض وصحي

مكان اسرتاحة

مرشوع سياحي يف منطقة بيخال، مكان اسرتاحة، (٢) مطعم، مكان للتمتع بالطبيعة، ٩٠ بیت سیاحی، حدائق، خدمات مياە، مكان 

للمناسبات

مرشوع سياحي يف جنريان (٤١) بیت سیاحی، ساحة كبرية، محالت تجارية ومطاعم، ملعب ريايض، ساحة كولف، حديقة، فندق (٤) 

(ATV) نجوم، اماكن لاليجار

والتمتع  (٣) مطعم، ملعب ريايض، مكان لالسرتاحة  تلفريك،  مرشوع سياحي يف جبل حسن بك، فندق ٣ نجوم، ٢٨ بیت سیاحی، 

بالطبيعة، مخيامت، مكان لالسرتاحة 

 ،(ATV) مرشوع سياحي يف جبل هلكورد (موتیل، ١٢٠ بیت سیاحی، تلفريك، (٣) مطعم، مكان للتمتع بالطبيعة، ساحات الدراجات

مكان االسرتاحة، مكان (مفتوح ومغلق) للحفالت الكبرية، مخيامت) 

مرشوع سياحي يف جبل سفني (قرية سياحية، فندق رئييس مع ملحق، مكان خاص للميش، مكان مخيامت، مطاعم، حديقة، ساحة، 

مكان العاب رياضية، مكان غابات طبيعية، تلفريك شقالوة)

مرشوع سياحي يف دلوبة (ساحة رئييس، مطاعم، موقف سيارات، ملعب اطفال، مكان اسرتاحة، خدمات کافرتيا، مكان تاجري دراجات 

 (ATV) نارية

مرشوع سياحي يف حامموك (فندق، ٥٠ بیت سیاحی، قاعة حفالت، مراكز تجارية، حديقة ومناطق خرضاء، اماكن تسلق جبال، (٢) 

مطعم، مركز ريايض، مكان لالسرتاحة، ساحة رئيسية، موقف سيارات، خدمات) 

مرشوع سياحي يف جبل هندرين، فندق ٤ نجوم، ٤٠ بیت سیاحی، تزحلق عىل الجليد، (٢) مطعم، مركز صحي وتجميل، مكان اسرتاحة، 

مساحة للدراجات النارية

مرشوع سياحي يف قرية روستي، مطعم، مكان لتأجري الدراجات الهوائية، ساحة رئيسية، موقف سيارات، خدمات، مكان اسرتاحة

مرشوع سياحي يف منطقة مال زياد، ساحة رئيسية، مطعم، ملعب مايئ، مكان اسرتاحة، مكان لتأجري الزوارق، موقف سيارات، خدمات

مرشوع سياحي يف ازادي، موتيل، مطعم، اماكن تجارية، ملعب اطفال، ساحة كببرية، موقف سيارات، خدمات

مجمع سياحي والفني، مرسح وسينام، مطعم، كايف متنوعة، قاعة للحفالت، ملعب كولف...الخ  

مدينة العاب كبرية ذات مواصفات عاملية (براند) 

مرشوع سياحي يف جنديان (مطعم رئييس، محالت تجارية، مكان لالسرتاحة طبيعية، حديقة ومالعب، مجمع بیوت سیاحیة جديدة 

وقدمية) 
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اربيل - سفح جبل هندرين محافظة 
تطوير املنطقة ومحيطها اىل منطقة جذب سياحي
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محافظة اربيل - كراو              
تطوير املنطقة ومحيطها اىل منطقة جذب سياحي

GRAW
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 الفرص االستثامرية يف قطاع السياحة / محافظة السليامنيةت

فندق ٤ نجوم (براند) 

فندق ٥ نجوم (براند) 

مرشوع سیاحي ریايض

مرشوع سياحي القامة سوق خاص بالصناعات اليدوية الفلكورية 

مرشوع سياحي يف منطقة كونة با، متحف، کافرتيا، مكان اسرتاحة، تطوير منطقة الكهف، موقف سيارات، حدائق، تلفريك

مرشوع سياحي يف منطقة جوالنان، ١٠ بیوت سیاحیة، ساحة رئيسية، مطعم، کافرتيا، حدائق

مرشوع سياحي يف منطقة تل كوردسات، ساحة رئيسية، مطعم، حديقة، مكان اسرتاحة

مرشوع سياحي يف منطقة سد ديوانة، مطعم، حديقة، موقف سيارات، ملعب اطفال

مرشوع سياحي يف منطقة رسسري، ساحة رئيسية، مطعم، مكان تجاري، حدائق، منتزە، موقف سيارات، خدمات

مرشوع بناء كورنيش، حديقة، انشاء هدار صغري لتجميع املياە، مكان لعب االطفال و...الخ

مرشوع سياحي يف منطقة رساي سوبحان اغا، مكان مناسبات، اعادة تاهيل فندق، مطعم مكان تجاري، مكان اسرتاحة، حدائق، شالل

تاهيل منطقة كونه مايس للسياحة، ساحة رئيسية، مطعم، ملعب اطفال، مكان اسرتاحة، خدمات املياە، تاجري الزوارق

مرشوع سياحي يف منطقة سارتكة، ساحة رئيسية، شالل، مطاعم اكالت رسيعة، ساحة العاب

مرشوع سياحي عىل ضفاف نهر سريوان، ساحة رئيسية، مكان نشاطات ومناسبات، ساحة املغامرات، ملعب رمل، موقف سيارات، 

خدمات، مطعم، کافرتيا، نشاطات مائية وملعب

مرشوع سياحي يف منطقة بليكان، ساحة رئيسية، تطوير وزيادة مساحة البقاء، حديقة، مكان ملعب كرة قدم بالکرات امللونة، کافرتيا

مرشوع سياحي يف منطقة دربندي بازيان، ساحة رئيسية، فندق٣ نجوم، مطعم، کافرتيا، مدينة العاب

انشاء موتيل ٤ نجوم (براند) يف مصیف دوكان

للنشاطات  للشباب، مكان خاص  (٢٤) موتيل، مطعم مفتوح ومغلق، ملعب  رئيسية،  كلكة سامق، ساحة  مرشوع سياحي يف منطقة 

واملناسبات والحفالت

منتجع يف منطقة زركوز السياحي، ٤ مطعم، مكان اسرتاحة، نادي الرماية، مكان تجاري، (٤٤) بیت سیاحی، ملعب كولف ميني كولف، 

ساحة لركوب االحصنة، مكان لتاجري الدراجات النارية (ATV)، ساحة للمناسبات خارجي وداخيل، ملعب تنس

مرشوع سیاحي يف رسجاوي ريشني، ساحة رئيسية، مطعم، کافرتيا، ملعب، حدائق

مرشوع سياحي يف رساي سوبحان اغا (مطاعم، بيوت سياحية، حدائق، کافرتيا)

موقف  اسرتاحة،  مكان  وکافرتيا،  مطاعم،  نجوم،   ٣ فندق  للمناسبات،  مكان  رئيسية،  ساحة  مريكةبان،  منطقة  يف  سياحي  مرشوع 

سيارات، حدائق، خدمات، حديقة، ملعب اطفال، نشاطات مائية، ساحة لركوب الدراجات الهوائية

مرشوع سياحي يف منطقة باين مقان، ساحة رئيسية، مكان نشاطات ومناسبات، ٥٠ بیت سیاحی، مكان اسرتاحة، موقف سيارات، مركز 

ريايض، مسبح مغلق ومفتوح، ملعب، حديقة

مرشوع سياحي يف منطقة هزارمريد ناحية بكر جو، فندق ٤ نجوم، (٢٠) بیت سیاحی، مركز ثقايف، سينام، مطعم، حديقة، برج للتمتع 

باملناظر، ساحة رئيسية، موقف سيارات، متحف، قاعة حفالت كربى

مكان   ،(٣) کافرتيا  مطعم،  نجوم،   ٤ فندق  نجوم،   ٣ فندق  للمناسبات،  مكان  رئيسية،  ساحة  كوين،  بان  منطقة  يف  سياحي  مرشوع 

اسرتاحة، موقف سيارات، وحدائق، خدمات، حديقة، ملعب اطفال، خدمات مياە وتاجري الزوارق، طريق لركوب الدرجات الهوائية، ملعب 
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 الفرص االستثامرية يف قطاع السياحة / محافظة السليامنية

للمناسبات، فندق ٤ نجوم، مطاعم، وکافرتيا، مكان اسرتاحة، موقف  مرشوع سياحي يف منطقة مريكةبان، ساحة رئيسية، مكان 

سيارات، حدائق، خدمات، حديقة، ملعب اطفال

مرشوع سياحي يف منطقة قرداغ، ساحة رئيسية، مكان مناسبات، فندق ٣ نجوم، مطاعم، كافرتیا، مكان اسرتاحة، موقف سيارات، 

حديقة، خدمات، منتزە، ملعب اطفال، نشطات مائية، ساحة لركوب الدراجات الهوائية

مرشوع سياحي يف منطقة قرداغ، ساحة رئيسية، مكان للمناسبات، فندق ٤ نجوم، مطاعم، کافرتيا، مكان اسرتاحة، العاب ثلجية، 

موقف سيارات، حدائق، خدمات، حديقة، ملعب اطفال 

مرشوع سياحي يف منطقة أزمر، ساحة رئيسية، مكان للمناسبات، فندق ٣ نجوم، مطاعم، کافرتيا، مكان اسرتاحة، موقف سيارات، 

حدائق، خدمات، حديقة، ملعب اطفال، نشاطات مائية، ساحة لركوب الدراجات الهوائية

مرشوع سياحي يف منطقة كويژة، ساحة رئيسية، مكان للمناسبات، فندق ٣ نجوم، مطاعم، کافرتيا، مكان اسرتاحة، موقف سيارات، 

حدائق، خدمات، حديقة، ملعب اطفال، نشاطات مائية، ساحة لركوب الدراجات الهوائية

موقف  اسرتاحة،  مكان  کافرتيا،  مطاعم،  نجوم،   ٣ فندق  للمناسبات،  مكان  رئيسية،  ساحة   ،١ بكرجو  منطقة  يف  سياحي  مرشوع 

سيارات، حدائق، خدمات، حديقة، ملعب اطفال، نشاطات مائية، ساحة لركوب الدراجات الهوائية

موقف  اسرتاحة،  مكان  کافرتيا،  مطاعم،  نجوم،   ٣ فندق  للمناسبات،  مكان  رئيسية،  ساحة   ،٢ بكرجو  منطقة  يف  سياحي  مرشوع 

سيارات، حدائق، خدمات، حديقة، ملعب اطفال، نشاطات مائية، ساحة لركوب الدراجات الهوائية

مرشوع سياحي يف منطقة قلياسان الثالثة، ساحة رئيسية، مكان للمناسبات، فندق ٣ نجوم، مطاعم، کافرتيا، مكان اسرتاحة، موقف 

سيارات، حدائق، خدمات، حديقة، ملعب اطفال، نشاطات مائية، ساحة لركوب الدراجات الهوائية

مرشوع سياحي يف منطقة جقجق الرابعة، ساحة رئيسية، مكان للمناسبات، فندق ٣ نجوم، مطاعم، کافرتيا، مكان اسرتاحة، موقف 

سيارات، حدائق، خدمات، حديقة ملعب اطفال، نشاطات مائية، ساحة لركوب الدراجات الهوائية

للمناسبات، فندق ٣ نجوم، مطاعم، کافرتيا، مكان اسرتاحة،  الخامسة، ساحة رئيسية، مكان  مرشوع سياحي يف منطقة جقجق 

موقف سيارات، حدائق، خدمات، حديقة، ملعب اطفال، نشاطات مائية، ساحة لركوب الدراجات الهوائية
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محافظة سليامنية - كوردسات
تطوير املنطقة ومحيطها اىل منطقة جذب سياحي

KURDSAT
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محافظة سليامنية - زركويزله  
تطوير املنطقة ومحيطها اىل منطقة جذب سياحي

ZARGAWIZALA

45



ت

٢٨

٢٩

٣٠

٣١

٣٢

٣٣

٣٤

٣٥

٣٦

٣٧

٣٨

٣٩

١

١

١

١

١

١

١

١

١

١

١

١

 الفرص االستثامرية يف قطاع السياحة / محافظة دهوك

مرشوع انشاء قرية سياحية مع تلفريك يف كيل دركيل، بیوت سیاحیة، تلفريك، مطاعم، کافرتيا، بارك

مرشوع انشاء مجمع سياحي يف مصيف ئاشاوة، ساحة رئيسية، مسبح مفتوح، مطاعم، كافرتیا، مكان لالسرتاحة، خدمات، ساحة 

رئيسية، كايف، مكان للخدمات واملناسبات

مرشوع سياحي يف منطقة شةرانش، ساحة رئيسية، منطقة رياضية، مكان لالسرتاحة، سيارات كهربائية، خدمات، مساحة لركوب 

الدراجات الهوائية، بیوت سیاحیة، مطاعم، کافرتيا

مرشوع انشاء قرية سياحية يف عقرة، مطاعم، بیوت سیاحیة، کافرتيا، سينام، قاعة العاب لالطفال، مسبح، بارك، حدائق

مرشوع انشاء قرية سياحية  وتلفريك يف منطقة به ري سييل، مطاعم، کافرتيا، بیوت سیاحیة، ملعب اطفال، حديقة، مسبح، بارك

موقف  حديقة،   ،(ATV) النارية  الدراجات  لتأجري  مكان  مطاعم،  رئيسية،  ساحة  السياحي،  مازي  كاين  كيل  مجمع  انشاء  مرشوع 

سيارات

مرشوع انشاء اكواريوم، ١٥ مسبح (شباب، اطفال)، العاب مائية متنوعة، مطاعم، کافرتيا، حديقة، موقف سيارات، قاعة العاب، بیوت 

سیاحیة

مرشوع خابور بروشيك، ساحة رئيسية، مكان املناسبات، ملعب لالطفال، فندق ٤ نجوم، خدمات، موقف سيارات، مكان لالسرتاحة، 

خدمات رياضية، مطعم، نشاطات مائية وتأجري الزوارق

مرشوع انشاء مجمع سوالف السياحي، فندق، (١٠٠) بیت سیاحی، تلفريك، مكان لتأجري الدراجات النارية (ATV)، مكان لالسرتاحة، 

مطعم، ملعب لالطفال، نادي ريايض، مساحة للتخييم، مكان تجاري، ساحة رئيسية

مرشوع انشاء مجمع سوالف السياحي، فندق، (١٠٠) بیت سیاحی، تلفريك، مكان لتأجري الدراجات النارية (ATV)، مكان لالسرتاحة، 

مطعم، ملعب لالطفال، نادي ريايض، مساحة للتخييم، مكان تجاري، ساحة رئيسية

مرشوع انشاء مجمع سياحي يف كيل بيديل، ساحة رئيسية، مطعم، مكان لالسرتاحة، ساحة العاب 

مرشوع انشاء مدينة رسي سادا السياحي، مطعم، کافرتيا، مخيامت سياحية، بارك

دليل االستثامر يف اقليم كوردستان

 الفرص االستثامرية يف قطاع السياحة / محافظة دهوكت

فندق ٤ نجوم (براند) 

فندق ٥ نجوم (براند) 

مرشوع سیاحي ریايض

مرشوع سیاحة طبیة وعالجية يف منطقة نبع (خورت، شکفتی، کرماوا)، حاممات معدنية، ساحة رئيسية، كافترييا، مركز ريايض 

وصحي (SPA)، مكان اسرتاحة

تطوير وتعمري مدرسة قوبهان التاريخي، ساحة رئيسية، مدرسة تاريخية، متحف، کافرتيا، موقف سيارات، خدمات، حديقة

مرشوع سياحي يف منطقة خنيس و شیخان و باعدرة و اطروش، ساحة رئيسية، متحف، کافرتيا، اثار، مكان اسرتاحة

مرشوع املدينة السياحية، موتيل، العاب، غابات، حديقة، مسبح، مطعم، کافرتيا، تلفريك

مجمع سياحي يف منطقة كري سبيلك، ساحة رئيسية، تلفريک، مكان اسرتاحة، ٤ مطاعم

انشاء منتزە سياحي يف كيل كاين مازي، مطعم، کافرتيا صيفي

انشاء القرية السياحية وملعب ثلج يف كيل ئورة، بيوت سياحية، العاب ثلجية، مطعم، کافرتيا

انشاء القرية السياحية يف دهوك، ١٥٠ فيال، ٢ دور ضيافة، ٢٥ موتيل، مركز صحي، جامع، مدرسة، مطعم، اكوا بارك، ماركت، حديقة، بارك

انشاء مدينة العاب عرصية، ٤٥ ملعب، کافرتيا، مطعم 

مرشوع شالل بجيل السياحي، ساحة رئيسية، ملعب ونشاطات مائية، مكان اسرتاحة، ٢ مطعم، مكان تجاري

مرشوع تطوير مصيف كيل شريانة، بيوت سياحية، فندق، العاب مائية، مطعم، کافرتيا

انشاء فندق ٥ نجوم يف سكريە دهوك، غرف، كافترييا، غرفة ادارة، قاعة حفالت، حديقة، موقف سيارات، مسبح

انشاء مرشوع سياحي يف منطقة مزار الشيخ عبد العزيز الكيالين،  مكان نشاطات ومناسبات دينية، موتیل، موقف سيارات، خدمات، جامع، 

قاعة نشاطات متنوعة، ساحة رئيسية ، مطاعم ، العاب اطفال

انشاء مرشوع سياحي متکامل وسوق عرصي يف منطقة کهف انيشکي، مطعم سياحي، ملعب حديث، موقف السيارات، مسبح ريايض

انشاء القرية السياحية يف كري توبا، ١٥٠ فيال، ٣ دور ضيافة، مركز صحي، جامع، مدرسة، مطعم، اكوا بارك، ماركيت، حديقة، سينام

مرشوع تطوير منتجع زاويتة، ساحة رئيسية، ٣ مطعم، ملعب لالطفال

مجمع سياحي عىل ضفاف نهر الخازر،فندق افقي، مطعم، کشك، کافرتيا، موقف سيارات، ماركيت، مسبح، مكان اللعاب االطفال، 

حدائق، غرفة ادارة، فندق

مرشوع مجمع سياحي يف منطقة ريبازي زاخو، ساحة رئيسية، مطعم، کافرتيا، مكان اسرتاحة، فندق ٤ نجوم

مرشوع سياحي يف منطقة به ري سيلية، ساحة  رئيسية، منتزە، مطعم، كافرتيا، مكان ركوب االحصنة والخیول، تلفريك، حديقه  عامة، 

جبليات وتأجري الدراجات الهوائية  عيل الجبل، مخيامت

مرشوع مجمع سياحي يف مصيف ئينشيك السياحي، ساحة رئيسية، قاعة مناسبات ونشاطات، مكان لالسرتاحة، مطعم، كايف، 

خدمات، موقف سيارات، مكان لتأجري دراجات رباعية (ATV)، ركوب االحصنه والخیول

مرشوع انشاء حديقة حيوانات يف زاخو، مطعم، كايف، حدائق، العاب اطفال

انشاء قرية  سياحية واماكن تزحلق عىل الجليد عىل جبل سه رزري، فندق، مطعم، کافرتيا

مجمع سياحي يف منطقة رسسنك، مطعم، كافترييا، ٤ کشك، حديقة، بارك لوقوف السيارات، مكان خدمات، ملعب اطفال

مرشوع اعادة اعامر فندق رسسنك الحجري، مسبح، کافرتيا صيفي وشتوي
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 الفرص االستثامرية يف قطاع السياحة / محافظة دهوك

مرشوع انشاء قرية سياحية مع تلفريك يف كيل دركيل، بیوت سیاحیة، تلفريك، مطاعم، کافرتيا، بارك

مرشوع انشاء مجمع سياحي يف مصيف ئاشاوة، ساحة رئيسية، مسبح مفتوح، مطاعم، كافرتیا، مكان لالسرتاحة، خدمات، ساحة 

رئيسية، كايف، مكان للخدمات واملناسبات

مرشوع سياحي يف منطقة شةرانش، ساحة رئيسية، منطقة رياضية، مكان لالسرتاحة، سيارات كهربائية، خدمات، مساحة لركوب 

الدراجات الهوائية، بیوت سیاحیة، مطاعم، کافرتيا

مرشوع انشاء قرية سياحية يف عقرة، مطاعم، بیوت سیاحیة، کافرتيا، سينام، قاعة العاب لالطفال، مسبح، بارك، حدائق

مرشوع انشاء قرية سياحية  وتلفريك يف منطقة به ري سييل، مطاعم، کافرتيا، بیوت سیاحیة، ملعب اطفال، حديقة، مسبح، بارك

موقف  حديقة،   ،(ATV) النارية  الدراجات  لتأجري  مكان  مطاعم،  رئيسية،  ساحة  السياحي،  مازي  كاين  كيل  مجمع  انشاء  مرشوع 

سيارات

مرشوع انشاء اكواريوم، ١٥ مسبح (شباب، اطفال)، العاب مائية متنوعة، مطاعم، کافرتيا، حديقة، موقف سيارات، قاعة العاب، بیوت 

سیاحیة

مرشوع خابور بروشيك، ساحة رئيسية، مكان املناسبات، ملعب لالطفال، فندق ٤ نجوم، خدمات، موقف سيارات، مكان لالسرتاحة، 

خدمات رياضية، مطعم، نشاطات مائية وتأجري الزوارق

مرشوع انشاء مجمع سوالف السياحي، فندق، (١٠٠) بیت سیاحی، تلفريك، مكان لتأجري الدراجات النارية (ATV)، مكان لالسرتاحة، 

مطعم، ملعب لالطفال، نادي ريايض، مساحة للتخييم، مكان تجاري، ساحة رئيسية

مرشوع انشاء مجمع سوالف السياحي، فندق، (١٠٠) بیت سیاحی، تلفريك، مكان لتأجري الدراجات النارية (ATV)، مكان لالسرتاحة، 

مطعم، ملعب لالطفال، نادي ريايض، مساحة للتخييم، مكان تجاري، ساحة رئيسية

مرشوع انشاء مجمع سياحي يف كيل بيديل، ساحة رئيسية، مطعم، مكان لالسرتاحة، ساحة العاب 

مرشوع انشاء مدينة رسي سادا السياحي، مطعم، کافرتيا، مخيامت سياحية، بارك
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محافظة دهوك - شالالت بجيل
تطوير املنطقة ومحيطها اىل منطقة جذب سياحي

محافظة دهوك - مدرسة قبهان  
تطوير املنطقة ومحيطها اىل منطقة جذب سياحي
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محافظة دهوك - مدرسة قبهان  
تطوير املنطقة ومحيطها اىل منطقة جذب سياحي
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 الفرص االستثامرية يف قطاع السياحة / محافظة حلبجةت

فندق ٥ نجوم (براند) 

فندق ٤ نجوم (براند) 
 

مرشوع انشاء مجمع سياحي بني بلخة وزين

مرشوع سیاحي ریايض

مرشوع انشاء مجمع سياحي عىل طريق عناب

انشاء منطقة سياحية وتلفريك عىل جبل شرنوي , قرية عيل بابا

مرشوع انشاء مدينة سياحية وتلفريك عىل تل جبل خوشك يف ناحية مبو

مرشوع انشاء مجمع سياحي يف غابات كوالن

مرشوع انشاء مرشوع سياحي طبي يف منطقة مياه معدنية خورمال 

مرشوع انشاء مدينة العاب مع جميع امللحقات الخدمية والرتفيهية

مرشوع انشاء مول وسوق عرصي مع جميع امللحقات الخدمية والرتفيهية

مرشوع انشاء حديقة حيوانات مع جميع امللحقات الخدمية والرتفيهية

مرشوع سياحي يف مصيف احمد اوا-زمل، (٥٢) بیوت سیاحیة، ساحة رئيسية، مطاعم، کافرتيا (٤)،

حديقة، مكان خاص للتصوير و التمتع باملناظر الطبيعية، مكان االسرتاحة يف وسط الطبيعة
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- سارتكه محافظة حلبجة 
تطوير املنطقة ومحيطها اىل منطقة جذب سياحي
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محافظة حلبجة - شالالت احمد اوا
تطوير املنطقة ومحيطها اىل منطقة جذب سياحي
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Investment Guide 2021

 الفرص االستثامرية يف قطاع السياحة / ادارة كرميان ت

مرشوع مجمع روما السياحي، موتيل، مطاعم، کافرتيا، قاعة حفالت، قاعة العاب الكرتونية، قاعة العاب لالطفال

مرشوع سیاحي ریايض

 مرشوع انشاء اكوا بارك

مرشوع كالر السياحي، سوق تجاری عرصي، ملعب اطفال، مطاعم، كافرتيا، حديقة... الخ 

مرشوع سياحي يف سنکر، ساحة رئيسية، خدمات املياە، مكان اسرتاحة، مكان تأجري الزوارق 

مرشوع سياحي يف منطقة عيسايى، ساحة رئيسية، مطعم، مكان اسرتاحة وتخييم، خدمات، مكان لتأجري الزوارق

مرشوع اكوا بارك سياحي يف منطقة سد باوة شاسوار 

مرشوع انشاء مدينة العاب يف كالر مع جميع امللحقات الخدمية والرتفيهية

مرشوع انشاء حديقة حيوانات يف كالر مع جميع امللحقات الخدمية والرتفيهية

مرشوع انشاء تلفريك مع جميع امللحقات الخدمية والرتفيهية

مرشوع انشاء متحف اثار مع جميع امللحقات الخدمية والرتفيهية

مرشوع انشاء ملعب ركوب االحصنة و الخیول مع جميع امللحقات الخدمية والرتفيهية

مرشوع سیاحة طبیة وعالجية يف منطقة نبع (سنكاو)، حاممات معدنية، ساحة رئيسية، كافترييا، مركز

ريايض وصحي (SPA)، مكان اسرتاحة
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مرشوع سياحي يف منطقة بردسور، ساحة رئيسية، موتيل، ملعب ركوب االحصنة والخیول، مركز بولينك

وميدان بليارد، ميدان سباق سيارات، ملعب تنس وسكواش، مسبح مفتوح ومغلق، ملعب كرة قدم مغلق

ومفتوح، ملعب اطفال، مطعم، اكوا بارك

مرشوع سياحي يف منطقة قولة برز، ملعب اطفال، بیوت سیاحیة، مكان خاص لتأجري الدراجات النارية 

(ATV)، مساحة خاصة للرياضة، مكان لالسرتاحة، مطعم (٢)، ساحة رئيسية، مكان تاجري الزوارق، موقف 

سيارات، حدائق، مكان كولف (ميني كولف)

مرشوع بنكرد شريوانة السياحي عىل ضفاف نهر سريوان، ساحة رئيسية، متحف، محالت تجارية، ٣١ بیوت 

سیاحیة، مطاعم، كافرتيا، مكان حفالت، لعبة املتاهة بني االعشاب والنباتات الطبيعية، حديقة عضوية نباتية

مرشوع سد باوةشاسوار السياحي، ساحة رئيسية، فندق ٣٠٠ رسير، ملعب مايئ ومسبح مفتوح، ملعب 

اطفال، قاعات مفتوحة ومغلقة للحفالت، مراكز تجارية، ملعب ريايض مغلق ومفتوح، ملعب مايئ وتزحلق 

عىل املاء، مكان اسرتاحة، مطاعم، کافرتيا

مرشوع سياحي يف منطقة سد الوند، ساحة رئيسية، فندق ٤ نجوم، موتيل، خدمات مياە، حدائق، اماكن 

مغلقة و مفتوحة للحفالت، اماكن تجارية، ملعب ريايض مغلق و مفتوح، ميني كولف، (٢) مطعم، تزحلق 

عىل الجليد، ٥٠ بیوت سیاحیة، تاجري دراجات نارية (ATV)، مكان لالسرتاحة

مرشوع انشاء مجمع سیاحي يف منطقة رستك ميدان، ساحة رئيسية، فندق، حدائق، تلفريك، تحسينات 

رياضية و صعود اماكن عالية، تحسينات لتمضية الوقت و الصعود بالحبل، موقف سيارات، خدمات، مطعم 

عىل الجبل، اماكن عالية للتمتع بالطبيعة، مكان اسرتاحة
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كرميان - سد باوة شاسوار
تطوير املنطقة ومحيطها اىل منطقة جذب سياحي
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 الفرص االستثامرية يف قطاع السياحة / ادارة رابرينت

مرشوع سياحي يف دربندي رانية مع جميع امللحقات الخدمية والرتفيهية 

مرشوع سیاحي ریايض

مرشوع سياحي يف منطقة تل حوسني، بناء فندق ٤ نجوم، ٤٥ بیوت سیاحیة، مطاعم، کافرتيا، مجمع

تجاري مول، مكان اسرتاحة

انشاء القرية السياحية يف جبل ماكوك، بيوت سياحية، مطعم، مدينة العاب

مشـروع غـابات رانية السياحي، ساحة رئيسية، (٥١) بیوت سیاحیة، ٤ مطاعم، حديقة حيوانات، العاب

مائية، تلفريك، مكان اسرتاحة، حديقة، مطعم عىل الجبل، مكـان للتمتع باملناظر الطبيعية، مكان العاب

لالطفال
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رابرين - غابات رانية
تطوير املنطقة ومحيطها اىل منطقة جذب سياحي
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رابرين - كرد حوسني           
تطوير املنطقة ومحيطها اىل منطقة جذب سياحي

GRDI HUSNI
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دليل االستثامر يف اقليم كوردستان

الفرص االستثامرية يف قطاع االثار  محافظةت
اربيل 

محافظة
السليامنية 

محافظة
دهوك 

محافظة
حلبجة 

ادارة
كرميان 

ادارة
رابرين 

مرشوع انشاء متحف اثار (ذات عالمة عاملیة مثل اللوفر) ١١١١

56



57دليل االستثامر يف اقليم كوردستان



دليل االستثامر يف اقليم كوردستان

الطاقة  توليد  قطاع  يف  االستثامر  عىل  الطلب  وجود 

املشاريع  لتشغيل  وذلك  كوردستان  اقليم  يف  الكهربائية 

واملؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.

رغبة اقليم كوردستان يف املحافظة عىل البيئة وذلك بتغيري 

طرق توليد الطاقة الكهربائية من املصادر امللوثة للبيئة اىل 

املحطات  انشاء  زيادة  مثل  للبيئة  الصديقة  املصادر 

الكهرومائية وتوليد الطاقة الشمسية وتوليد الطاقة بالرياح.

يتمتع االستثامر يف قطاع الكهرباء يف االقليم بتاريخ ناجح 

هذا  يف  املقامة  االستثامرية  الناجحة  املشاريع  خالل  من 

املجال.

الكهربائية  الطاقة  برشاء  كوردستان  اقليم  حكومة  تقوم 

الناتجة من املشاريع االستثامرية املقامة بهذا الصدد.

إجازة  ملنح  التسهيالت  كافة  بابداء  االستثامر  هيئة  تقوم 

االستثامر يف قطاع الكهرباء.

الصلة  ذات  الجهات  مع  بالتنسيق  االستثامر  هيئة  قيام 

للحصول عىل املوافقات الالزمة للمرشوع.

املختصة  الجهات  مع  بالتنسيق  االستثامر  هيئة  تقوم 

املشاريع  القامة  الالزمة  االرض  مساحة  تخصيص  لغرض 

االستثامرية يف هذا القطاع.

االجراءات الفعلية والتسهيالت: املقومات:

االستثامر يف قطاع الكهرباء
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محافظةالفرص االستثامرية يف قطاع الكهرباء
اربيل 

محافظة
السليامنية 

محافظة
دهوك 

محافظة
حلبجة 

ادارة
كرميان 

ادارة
رابرين 

/ الشمسية  بالطاقة  الکهرباء  تولید  انشاء محطة 
املرحلة االوىل ویتم تنفيذ املرشوع عىل مرحلتین ومبجوعة

الکلیة الی ٩٠٠ ميغا واط التولید  مشاريع لتصل طاقة 

املرحلة  / الشمسية  بالطاقة  الکهرباء  تولید  انشاء محطة 
تنفيذ املرشوع عىل مرحلتین ومبجوعة یتم  الثانيةو 

الکلیة الی ٩٠٠ ميغا واط   التولید  مشاريع لتصل طاقة 

انشاء سد هايدروباور دم دم يف قضاء دوكان /
ناحية طق طق كام ورد يف قطاع الزراعة/ السدود

انشاء سد هايدروباور يف باكرمان كام ورد
يف قطاع الزراعة/ السدود

انشاء سد هايدروباور ديرانة بارتفاع ١١٠م

انشاء مرشوع هايدروباور ديرلوك - رشاو
كام ورد يف قطاع الزراعة/ السدود

انشاء سد هايدروباور خواليش عىل نهر خابور
بارتفاع ١١م  وقناة مائية بطول٧٣٥٠ م

بطاقة توليد ٣٨ میغا واط

انشاء سد هايدروباور يف جم سريمو عىل نهر خابور
بارتفاع ١٨م و وقناة مائية بطول ٣٧٠م بطاقة توليد

١٠ میغا واط
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دليل االستثامر يف اقليم كوردستان

 يعد اقليم كوردستان منطقة سياحة طبية عالجية و عليه 

هذا  االستثامر يف  وتنمية  زيادة  اىل  االقليم بحاجة  فان 

القطاع.

خريجي  من  والعلمية  املاهرة  العاملة  االيدي  وفرة 

الجامعات واملعاهد الطبية وغريها يف االقليم. 

اىل  يحتاج  االنتقالية  واالمراض  االوبئة  عىل  السيطرة 

زيادة االستثامر يف قطاع الصحة.

العالمات  ذات  االجنبية  الرشكات  وكاالت  ممثيل  وجود 

التجارية العامليةلتصنيع وتجهيز وتقديم خدمات الصيانة 

يف  املستخدمة  الطبية  واملستلزمات  واالدوات  لالجهزة 

يسهل  مام  املتخصصة  الصحية  واملراكز  املستشفيات 

االستثامر يف القطاع الصحي يف االقليم.

وجـود قصص نجــاح لإلســتثامر يف قطاع الصحة يف

كودرستان اقليم 

العالقة  ذات  الجهات  مع  بالتنسيق  االستثامر  هيئة  قيام 

ملنح اجازة االستثامر. 

الصحة  قطاع  يف  املستخدمة  الطبية  املعايري  اعطاء 

للمستثمرين لغرض تطبيقها يف املشاريع الصحية. 

املواد  باسترياد  الخاصة  الجمركية  االعفاءات  منح 

االحتياطية بنسبة ١٥٪ من قيمة االجهزة واملكائن.

االضافية  باالعفاءات  املتمثلة  التشجيعية  الحوافز  منح 

املستشفيات  يف  وغريها  واملفروشات  االرسة  لتحديث 

وملحقاتها كل ثالث سنوات مرة واحدة.

االجراءات الفعلية والتسهيالت:

املقومات:

االستثامر يف

قطاع الصحة
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دليل االستثامر يف اقليم كوردستان

الفرص االستثامرية يف قطاع الصحة 
محافظة
اربيل 

محافظة
السليامنية 

محافظة
دهوك 

محافظة
حلبجة 

ادارة
كرميان 

ادارة
رابرين 

انشاء مستشفى عام (٥٠) سـرير يف بنصـالوة، سـوران،
خبات، شقالوة، مريكة سور، بحركة 

الرسطانية االمراض  ومعالجة  لتشخيص  مستشفى  انشاء 
واملعالجة باالشعاع (٥٠) رسير يف سوران 

الرسطانية االمراض  ومعالجة  لتشخيص  مستشفى  انشاء 
واملعالجة باالشعاع (١٠٠ رسیر) يف مركز  مدينة اربيل 

انشاء مستشفى الوالدة (٥٠) رسير يف سوران 

انشاء مستشفى االمراض النفسية (٥٠) رسير يف سـوران
وشقالوة 

والسـكـري الصـمـاء  الغـدد  امـراض  مسـتشفى  انشــاء 
والجراحات التابعة لها (٥٠) رسير يف اربيل و سوران

التجـميليـة الجراحـــات  مع  الحـروق  مستشـفى  انشاء 
(٥٠) رسير يف مركز مدینة اربيل و سوران

اربيل و كويســنجق انشاء مركز عالج طبيعي يف مدینة 

مدينـة مـرکـز  (٥٠) سـريـر يف  عـام  انشــاء مسـتشـفى 
السليامنية وحلبجة وهورامان  و کالر

انشاء مستشفى عام (٢٥) رسير يف جمجامل، سيد صادق،
دربنديخان، شارزور، بنجوین، جوارتا، ماوت، دوكان،

بازيان بريمكرون، قرداغ، 

انشاء مستشفى اطفال (٥٠) رسير يف مرکز املدينة

انشاء مستشفى اطفال (٢٥) رسير يف جمجمـال، سـيد
بينجوين، شارزوور  دربنديخان،  صادق، 

النسائية والتوليد (٥٠) رسير يف مركز املدينة  انشاء مستشفى 

النسائية والتوليد (٢٥) رسير يف جمجامل، انشاء مستشفى 
شارزوور بينجوين،  دربنديخان،  سيدصادق، 

الرسطانية االمراض  ومعالجة  لتشخيص  مستشفى  انشاء 
واملعالجة باالشعاع (٥٠) رسير 

الكىل (٥٠) رسير  انشاء مستشفى ملعالجة 
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انشاء مدينة طبية يف كويسنجق (مسـتشفی عـام مع قسـم
العــیـون وجراحـة  ملعـالجـة  مـركـز  سـريـر)،   ٥٠) الطـوارئ 
مستشفى الوالدة واالطفال (٢٥ رسير) مركز ملعالجة امراض

التمريض. والسكري، معهد  الصامء  الغدد 
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الفرص االستثامرية يف قطاع الصحة 
محافظة
اربيل 

محافظة
السليامنية 

محافظة
دهوك 

محافظة
حلبجة 

ادارة
كرميان 

ادارة
رابرين 

انشاء مستشفى ملعالجة الكىل (٢٥) رسير يف جمجامل،
دربنديخان  سيدصادق، 

االمـراض وجراحة  ومعالجة  لتشخيص  مستشفى  انشاء 
القلبية (٥٠) رسير 

الســرطانيـة االمراض  ومعالجة  لتشخيص  مستشفى  انشاء 
واملعالجة باالشعاع (٥٠ رسير) يف مركز املدينة

الكسور والعظام (٥٠) رسير  انشاء مستشفى ملعالجة وجراحة 

(٢٥) والعظام  الكسور  انشاء مستشفى ملعالجة وجراحة 
رسير يف سيد صادق، دربنديخان 

الدماغ واالعصاب (٢٥) انشاء مستشفى ملعالجة وجراحة 
رسير يف جمجامل، سيدصادق، دربنديخان 

 انشاء مستشفى ملعالجة وجراحة الدماغ واالعصاب (٥٠) رسير 

انشاء مستشفى ملعالجة وجراحة االنف واالذن و الحنجرة
(٥٠) رسير 

انشاء مستشفى ملعالجة وجراحة االنف واالذن والحنجرة
(٢٥) رسير يف جمجامل، سيدصادق، دربنديخان 

والروماتيزم (٥٠) رسير  العظام واملفاصل  انشاء مستشفى 

والروماتيزم (٢٥) رسير العظام واملفاصل  انشاء مستشفى 
دربنديخان يف جمجامل، سيدصادق، 

 انشاء مركز العالج الطبيعي (٥٠) رسير 

 انشاء مركز العالج الطبيعي (٢٥) سـرير يف جمجمـال،
دربنديخان سيدصادق، 

الفحوصات املختربية  انشاء مركز   

 انشاء مركز املعالجة باالشعة يف مرکز املحافظـة (٣)،
دربنديخان  سيدصادق،  جمجامل، 

النفسـية (٥٠) سـريـر يف انشـاء مسـتشـفى االمراض   
(٢)، جمجامل، سيدصادق، دربنديخان مرکز املحافظة 

 انشاء مستشفى لتشخيص ومعالجة االمراض الرسطانية
واملعالجة باالشعاع (٥٠) رسير 

 انشاء مستشفى الوالدة (١٠٠) رسیر يف مرکز املحافظة
لها التابعة  واالقضیة 

 انشاء مستشفى عام (قلعة دزە، رانية) 

القلبیة  انشاء مركز لتشخيص ومعالجة وجراحة المراض   

(رانية) انشاء مركز اطفال االنابيب 

باالشعاع املعالجة  مركز  انشاء 

العيون  انشاء مركز ملعالجة  وجراحة 
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الفرص االستثامرية يف قطاع الصحة  ت
محافظة
اربيل 

محافظة
السليامنية 

محافظة
دهوك 

محافظة
حلبجة 

ادارة
كرميان 

ادارة
رابرين 

الطبيعي  للعالج  انشاء مركز خاص 

انشاء مستشفى عام (٥٠) رسير يف دهوك، زاخو، عقرة،
عامدية، بردرش، شيخان، سميل

انشاء مستشفى اطفال (٥٠) رسير يف دهوك، زاخو،
عقرة سميل، 

انشاء مستشفى ملعالجة وجراحة امراض الكىل يف
دهوك وزاخو 

انشاء مركز ملعالجة وجراحة العظام والكسور يف دهوك
(٢)، زاخو، سيميل، عقرة

انشاء مركز لجراحة الدماغ واالعصاب يف دهوك، زاخو،
عقرة سيميل، 

انشاء مركز ملعالجة وجراحة االنف واالذن والحنجرة يف
مركز مدينة دهوك، زاخو، سميل، عقرة

(٥٠) والروماتيزم  واملفاصل  العظام  انشاء مستشفى 
رسير يف مركز مدينة دهوك، زاخو، سميل، عقرة

الطبيعي يف مركز مدينة للعالج  انشاء مركز تخصصی 
دهوك، زاخو، سميل، عقرة، عامدية 

الطبیة للفحوصات  مرکزی  مخترب  انشاء 

االشعاعية  للفحوصات  مركز خاص  انشاء 

انشاء مركز ملعالجة االسنان يف مركز مدينة دهوك، زاخو،
بردرش، شيخان  سميل،عقرة، عامدية، 

انشاء مركز ملعالجة االمراض النفسية (٣٥) رسير يف مركز
مدينة دهوك، زاخو، عامدية، عقرة
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الفرص االستثامرية يف قطاع الشؤؤن االجتامعية  ت
محافظة
اربيل 

محافظة
السليامنية 

محافظة
دهوك 

محافظة
حلبجة 

ادارة
كرميان 

ادارة
رابرين 

انشاء دار لرعایة املسنني يف اربيل و سوران و سلیامنیة

انشاء مركز ومصحة ملعالجة مدمني املخدرات 

انشاء مركز رعایة وتأهیل التوحد (اربيل، شقالوة، سوران،

رانية)  كويســنجق، 

(دربنديخان) الدماغ  اعادة تاهيل  انشاء مرکز 

انشاء معهد اعادة تاهيل املعوقني وذوي االحتیاجات الخاصة
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االستثامر يف قطـاع 

الرعاية و الشؤون االجتامعية 

دليل االستثامر يف اقليم كوردستان

وجود الرغبة يف اقليم كوردستان للقيام بتطوير وتنمية 

الفرص  تهيئة  خالل  من  االجتامعية  الشؤون  قطاع 

ذوي  ملساعدة  ذلك  و  القطاع  هذا  يف  االستثامرية 

املتخصصة  املراكز  وجود  و الخاصة  االحتياجات 

االطفال  ورعاية  الخاصة  االحتياجات  ذوي  بتأهيل 

الدولية  املعايري  ذات  الحديثة  التقنيات  باستعامل 

وانشاء مراكز تأهيل وفق عالمات دولية فارقة. 

تلبية لرغبة األُرس املوجودة يف االقليم ولتخفيف العبأ 

واقامة  االستثامر  زيادة  يتطلب  وهذا  عليها  املايل 

ولتجنب  القطاع  هذا  نشاط  لتوسيع  جديدة  مشاريع 

االحتياجات  ذوي  تأهيل  الغراض  الخارج  اىل  السفر 

الخاصة مام يضمن نجاح االستثامر يف هذا املجال. 

العالقة  ذات  الجهات  مع  بالتنسيق  االستثامر  هيئة  قيام 

ملنح اجازة االستثامر ملشاريع قطاع الشؤون االجتامعية.

اعفاءات  منح  للهيئة  العامة  املصلحة  ملقتضيات  نظراً 

اضافية ملشاريع قطاع الشؤون االجتامعية.

االجراءات الفعلية والتسهيالت: املقومات:
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االستثامر يف قطاع االسكان

والطرق واملواصالت

دليل االستثامر يف اقليم كوردستان

انشاء  عىل  كوردستان  اقليم  يف  باستمرار  الطلب  توفر 

وحدات سكنية باقساط مريحة وميرسة. 

مجال  يف  واملستخدمة  الحديثة  التقنيات  توفر 

االنشاءات يف اقليم كوردستان. 

الطرق  قطاع  بتطوير  كوردستان  اقليم  حكومة  رغبة 

الطرق  وشبكة  الرسيعة  الطرق  انشاء  مثل  واملواصالت 

القطاع  قبل  من  املجاورة  بالدول  االقليم  لربط  الدولية 

الخاص.   

توسع املدن ادى اىل الحاجة املاسة لتطوير قطاع النقل 

واملواصالت واستخدام وسائط النقل العامة لتقليل كلفة 

املواصالت.

للتوسع  االقليم  يف  املوجودة  الدولية  املطارات  حاجة 

وانشاء مناطق خدمية مثل إقامة منصات طريان اضافية 

ومناطق تجارية يف حرم املطار عىل ان يتم تنفيذها من 

قبل القطاع الخاص.

هذا  للعمل يف  كوردستان  اقليم  العاملة يف  االيدي  كرثة 

القطاع.

  االجراءات الفعلية والتسهيالت:

العالقة  ذات  الدوائر  مع  بالتنسيق  االستثامر  هيئة  قيام 

للحصول عىل املوافقات االصولية ومنح اجازة االستثامر.

الية تنفيذ العمل بصيغة PPP او BOT لالستثامر يف قطاع 

الطرق واملواصالت.

املقومات:
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ت

محافظة
اربيل 

محافظة
السليامنية 

محافظة
دهوك 

محافظة
حلبجة 

ادارة
كرميان 

ادارة
رابرين 

انشاء شبکة خطوط ترام واي بأتجاهني بطول ١٠٢ کم

انشاء شبکة خطوط ترام واي بأتجاهني بطول ٦٠ كم

انشاء شبکة خطوط ترام واي بأتجاهني بطول ٥٥ كم

انشاء شبکة ستي باص بأتجاهني بطول ١٠٠ كم

انشاء شبکة ستي باص بأتجاهني بطول ٥٠ كم

ملحقاتها مع جميع  تريمينال حديثة  انشاء محطة 

انشاء مدينة الشحن، تحتوي عيل امللحقات االدارية واالمنية
والتجارية واماکن وقوف السيارات والشاحنات يف اطار مطار

الدويل  اربيل 

انشاء فندق ٤ نجوم براند ومخازن يف اطار مطار اربيل الدويل 

انشاء اماکن تحضري وتجهيز االطعمة يف مطار اربيل الدويل 

انشاء مراكز تجارية يف مطار اربيل الدويل 

الطائرات ومخازن انشاء مراكز صيانة 
MRO الخدمات  املواد االحتياطية وكافة 

انشاء مطاعم وخدمات املسافرين يف مطار اربيل الدويل 

انشاء محطات طريان اضافية مع ملحقاتها حسب تصميم
الدويل  السليامنية  االسايس ملطار 

انشاء شبکة السکك الحديدية ( زاخو -دهوك- اربيل - السليامنية -
بنجوين -باشامغ ) باتجاهني ٦٥٠ كم

انشاء شبکة ستي باص بأتجاهني بطول ٧٠ كم

١

١

١

١

١

١

١

١

١

١

١

١

١

١

١

حسب  سيارات  ومواقف  تجارية  ومراكز  فندق  انشاء 
وتوفري  دوالر  مليون   ٢٥ كلفة  للمطار   االسايس  التصميم 
الفندق٢,٤٦٥م٢  مساحة  ١٥٠شخص  لحوايل  عمل  فرصة 
و٩٫٣٠٠م٢للمراكز التجارية و٢,٤٥٠ م٢ ملواقف السيارات

الفرص االستثامرية
يف قطاع االسکان والطرق واملواصالت

انشاء (٥٠٠) وحدة سكنية للمواطنني ذوی الدخل املحدود

انشاء شبکة طرق رسيعة بني محافظات االقليم وربطها بالطرق
طرقالدولية من خالل املنافذ الحدودية بطول ٨٢٠ كم بأتجاهني  شبكة 

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

١١

١٢

١٣

١٤

١٥

١٦

١٧

١٨

 ٢٠عىل مستوى االقليم

 ١ عىل مستوى االقليم

ت
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االستثامر يف قطاع التعليم

العــالــي والبحـث العلمي

دليل االستثامر يف اقليم كوردستان

املقومات:

وجود الطلب عىل انشاء مراكز البحوث العلمية املختلفة والقاعات االوملبية 

االقسام  بتوفري  الطلبة  رشيحة  ورغبة  الخاص  القطاع  قبل  من  والجامعات 

مناسبة  باجور  للطلبة  النقل  شبكات  وتوفري  الجيدة  الخدمة  ذات  الداخلية 

وبصورة مستمرة مام يضمن نجاح االستثامر يف هذا القطاع.

وفرة االيدي العاملة املاهرة والعلمية للعمل يف تنفيذ مشاريع قطاع التعليم 

العايل ومن ثم تشغيله يف االقليم.

وجود مشاريع استثامرية ناجحة  يف قطاع التعليم العايل يف اقليم كوردستان.

االجراءات الفعلية والتسهيالت:

منح االعفاءات الجمركية للمواد الالزمة للتحديث كل ثالث سنوات.

قيام هيئة االستثامر بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة من اجل الحصول عىل 

املوافقات االصولية ملنح اجازة االستثامر.

بهذا  الخاصة  املعايري  بجميع  واعالمهم  القطاع  هذا  يف  املستثمرين  ارشاد 

الصدد.
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الفرص االستثامرية يف قطاع

التعليم العايل والبحث العلمي
محافظةت

اربيل 
محافظة

السليامنية 
محافظة
دهوك 

محافظة
حلبجة 

ادارة
كرميان 

ادارة
رابرين 

اهلیة جامعة  انشاء 

التخصصية للجراحات  تعليمي  مستشفى  انشاء 

البحوث انشاء مركز بحوث علمیة ومختربات 
 (Scientific Labs R & D ) والتطوير

املحافظات احتیاجات  حسب   (Student Bus) انشاء شبکة نقل خاص بالطالب مثل

(تعلیمي) املهني  والتأهيل  التدريب  مراکز  انشاء 

املحافظات احتیاجات  حسب  انشاء مجمع ريايض وقاعة مغلقة لاللعاب االوملبية 

املحافظات احتیاجات  حسب  واملعاهد  للجامعات  داخلية  اقسام  انشاء 
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٢

٣

٤

٥
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١ ١ ١ ١

١ ١

١ ١ ١ ١

١ ١ ١ ١
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الفرص االستثامرية يف قطاع الثقافة و الشباب 

الفنون 

الرياضة

الشباب

محافظة
اربيل 

محافظة
السليامنية 

محافظة
دهوك 

محافظة
حلبجة 

ادارة
كرميان 

ادارة
رابرين 

الفني  والتدریب  للتعلیم  (متکامل)  مرکز  انشاء 

والتدریب للتعلیم  (متکامل)  مرکز  انشاء 
الریاضیة وااللعاب  الریايض 

املهني للتدريب  معهد  (متکامل)  مرکز  انشاء 

١

٢

٣

١ ١ ١ ٢

٣٣٢٢١١

١١

االستثامر يف قطاع 

الثقافـة والشـبـاب

املقومات:

الثقافة  قطاع  وتنمية  وتوسيع  تطوير  يف  الرغبة  وجود 

والشباب من قبل القطاع الخاص .

عدة  الفنية  والندوات  العمل  وورشات  املؤمترات  تعقد 

مرات سنويا يف االقليم مام ادى اىل زيادة الطلب عىل 

انشاء املراكز والقاعات الفنية.

ادى  كوردستان  اقليم  به  يتميز  الذي  االمني  االستقرار 

املجتمع  ومنظامت  واملثقفني  الفنانني  مجيء  اىل 

والدورات  الفنية  والورش  املؤمترات  لعقد  املدين 

الفرص  زيادة  اىل  ادى  مام  االقليم  يف  التدريبية 

االستثامرية يف هذا املجال.

وجود قصص نجاح لإلستثامر يف هذا القطاع 

االجراءات الفعلية والتسهيالت:

اقامة  اجل  من  التسهيالت  كافة  بتقديم  الهيئة  قيام 

املشاريع االستثامرية بهذا الصدد.

يف  تقام  التي  للمشاريع  االضافية  االعفاءات  منح 

املناطق االقل منواً.

دليل االستثامر يف اقليم كوردستان

ت
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دليل االستثامر يف اقليم كوردستان

تقع بحرية بكوديان يف محافظة أربيل / قضاء جومان يف منطقة بالكايتي، عىل سفح قمة جبل سكران ، 

بني قمتي برخيالند وقراد. يبلغ ارتفاع هـذه البحرية عـن سطـح البحر ٣١٥٠ م وهي أعـىل بحـرية فـوق 

مستوى سطـح البحـر يف إقليـم كوردسـتان والعـراق. ترتاوح درجـة حـرارة املنطقة بني ١٠-١٥ درجـة 

مئوية طوال فصـل الصـيف ، وتتميز مياه البحرية بعذوبتها ونقاوتها.

ميكن الوصول إىل البحرية من وادي سكريايت عرب قمم الجبال الجميلة والساحرة واالستمـاع إىل خريـر 

الشالالت التي تقع يف منطقة بحرية بيكوديان.
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أي مرشوع اخر مل يتم ذكره يف هذا الدليــل

ولكن يستحق اقامته عن طريق االســـتثامر. 

االستثامر يف كوردستان

Invest in Kurdistan
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info@boi.gov.krd أربيل - شارع 60 م - بجانب وزارة الثقافة والشباب

حكومة اقليم كورستــان

Kurdistan Regional Government

هيئة االستثامر


