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Dara Jalil Khalil Al -Khayat  

Position : Chairman of the chamber  

Company: Sa�n company for trading  agencies 

 Al -Khayat Group for General Trading  

Activity:  General trading – Electrical home equipment  

Address: Erbil – Facing  the C ourt  

Telephone: 00964 66 222 2175  

Telephone: 00964 66 222 2162 

Aria phone : 00964 66 259 2432 

Email: djkhayat@yahoo.com  

Website: www.al -khayatgroup.com   

   

  

 

  

  –  

 –  

 00964 66 222 2175  

  00964 66 222 2162 

 00964 66 259 2432  

djkhayat@yahoo.com  

 khayatgroup.com-www.al

 

Ibrahim Mohammed Kanabi

Position : First deputy of the Chairman  

Company: Al  Sofy Group  

Activity: General trading and industry  

Address: Erbil  – Gulan street  

Telephone: 00964  66 256 9380 

Mobile:  00964 750 445 1855 – 00964 770 445 1855 

Email:  alsofygroup@al sofygroup.com   

Website: www.alsofygroup.com  

 

 

  

  

 –   

00964 66 256 9380    

00964 750 445 1855 – 00964 770 445 1855   

 alsofygroup@alsofygroup.com   

 www.alsofygroup.com 

 

Soran Abubakr Aziz  

Position : Second deputy of the Chairman  

Company: Lavo Company  

Activity: General trading &  Car spare parts  

Address: Erbil – North industrial zone  

Telephone:  00964 66 224 0144  

Mobile:  00964 750 445 2860 

Email:  soran_aziz2001@hotmail.com  

erbilchamberofcommerce@yahoo.com   

Website: erbilchamber.org  

 

 

  

–   

–  

    00964 66 224 0144  

 00964 750 445 2860  

 aziz2001@hotmail.com_soran  

erbilchamberofcommerce@yhaoo.com        

 erbilchamber.org 

أعضاء مجلس اإلدارة



Majid Se ddiq Sewdin  

Position : Board member  

Company: Land Group  

Activity : General Trading & Contracting 

Address: Erbil – 60m Street, next to Ainkawa bridge  

Mobile: 00964  750 445 1155 - 00964 770 445 1155 

Email: info@the -landgroup.com  

Website: www.the -landgroup.com   

  

 

  

  

  –  60،  

  00964 750 445 1155 - 00964 770 445 1155  : 

info@the -landgroup.com     

  landgroup.com-www.the  

Jawhar Khodhr Aziz    

Position : Board member  

Company: Rediar  

Activity: General Trading & Contracting  

Address: Erbil – 60m Street  

Telephone:  00964 66 252 7795 – 00964 66 223 3870 

Mobile:  00964 750 451 4336 – 00964 750 445 1642 

Email: redyar_co@yahoo.com  

 

 

  

 

 – 60 

 00964 66 252 7795 – 00964 66 223 3870 

 00964 750 451 4336 – 00964 750 445 1642 
redyar_co@yahoo.com  

Mustafa Mohammed Khodhr 

Position : Board member  

Company: Dabin Group  

Activity: General Trading , G eneral Contracting, 

Tourism and Travel, Investment  

Address: Erbil – Shoresh 

Telephone:  00964 66 224 2850 – 00964 66 224 2290
 

Mobile: 00964 750 445 4049 

Email:  mustafa.kheder@dabingroup.com   

Website: www.dabingroup.com   

 

 

  

   

 –   

   00964 66 224 2850 – 00964 66 224 2290   

00964 750 445 4049    

 mustafa.kheder@dabingroup.com  

 www.dabingroup.com  

Salar Jalal Qader Fataka 

Position : Board member  

Company: Sarmand  

Activity: General trading, C onstruction contracting, 
Food stu�, General transportation 

 

 

  

 
  

Address: Erbil  – Makhmur  Street  

Telephone: 00964  66 257 9393 

Mobile:  00964 750 445 7347 – 00964 770 138 9199 

Email: fataka_mill@yahoo.com  ;  
Sarmad_co@yahoo.com  

 –   

00964 66 257 9393   

00964 750 445 7347 – 00964 770 138 9199   

 fataka_mill@yahoo.com  ; 
Sarmad_co@yahoo.com 



Baqi Muhammad Hadi  A bdurraheem 

Position : Board member  

Company: Rihab  Group  

Activity: Investment, General Contracting, Tourism and 
Travel, Electrical Supplies  

Address: Erbil – English village – Villa 330 

Telephone: 00964  66 251 0291 

Mobile : 00964 770 445 2812 – 00964 750 445 2812 

Email : baqi.hadi@elsewedy.com   
baqisalay@gmail.com  

Website: www.elsewedy.com  

  

 

  

    

  –   –   330 

00964 66 251 0291  

00964 770 445 2812 – 00964 750 445 2812   

: baqi.hadi@elsewedy.com  

baqisalay@gmail.com  

www.elsewedy.com    

Fidaeddeen Mohammed Amin  

Position : Board member  

Company: Sana  

Activity : Contracting, General Trading, Agriculture projects  

Address:  Erbil – Shor esh 

Mobile: 009647504452510 

Email : sana.company@yahoo.com , 
�daden@yahoo.com  

W ebsite: www.sana-co.com 

 

 

  

،   

  –   

 009647504452510  

sana.company@yahoo.com ,  
�daden@yahoo.com  

 www.sana-co.com 

Taher Mawlud  Mustafa  

Position : Board Member  

Company : Khoshnaw  

Activity: General Trading, Textiles

Address: Erbil  – Big Market

Telephone: 00964  66 224 2945 

Mobile : 00964 750 451 0615 

 00964 750 495 2222 
Email : taherbazaz@yahoo.com  

 

 

  

  

 –   

00964 66 224 2945   

 

 
 

 taherbazaz@yahoo.com 

: 00964 750 451 0615 

00964 750 495 2222 

Sadreddeen Kamal Mohammed 

Position : Board member  

Company: Rihab  Group  

Activity : General Trading and Contracting  

Address: Erbil – English village /  villa 330  

Mobile:  00964 750 447 8691 – 00964 750 472 5303 

  group.com-SK@rehab Email:

 group.com-www.rehabWebsite: 

 

 

  

  

 –330 

  00964 750 447 8691 – 00964 750 472 5303

 group.com-SK@rehab  

 group.com-www.rehab  

 



Abdul  Karim Mustafa Othman Al-Attar 

Position : Board member  

Company: Burj Al -Hayat  

Activity: General Trading,  Tourism  and Hotels  

Address: Erbil  – Sirwan street, Burj Al-Hayat building

Telephone: 00964  66 222 1401 

Mobile: 00964  750 446 1245 

Email: tawary_jeyan@yahoo.com ; 
karim.atar@yahoo.com   

 

 

  

    

  –   ، 

 00964 66 222 1401 

 00964 750 446 1245 

; _jeyan@yahoo.comtawary 
 karim.atar@yahoo.com 

 

Majed Jalal Khalil  

Position : Board member  

Company: Salahadin Group  

Activity: General Trading  

Address: Erbil – Botan  Street 

Mobile: 00964  750 445 7985 

Email: majid60tlz@yahoo.com  

 

 

  

 

  –   

00964 750 445 7985  

majid60tlz@yahoo.com  

Sarkawt Jamal Bazaz  

Position  : Board member  

Company: Bazaz Plaza  

Activity :  General Trading Limited  

Address: Erbil – Iskan  Street, Haji Jamal Bazaz Building

Telephone: 00964  66 255 1974 – 00964 66 255 1964 

Mobile  : 00964 750 449 2032 – 00964 770 221 6661 

Email  : sakot_64@hotmail.com ; 
bazaz_plaza@yahoo.com  

 

 

  

  
  –   

 00964 66 255 1974 – 00964 66 255 1964 

00964 750 449 2032 – 00964 770 221 6661

 ;mail.comsakot_64@hot 
bazaz_plaza@yahoo.com 

Kamal Aziz Hussein 

Position : Board member  

Company:  Haj Kamal  Textiles  

Activity: General Trading, Textiles  

Address: Erbil – Sheikh  Choly  Compound  

Mobile:  00964 750 445 4649 

Email  : kamal_bazaz@yahoo.com  

 

 

  

 ،  

 –   

00964 750 445 4649    

   kamal_bazaz@yahoo.com 

 







Construction projects
exhibition

Signing agreements 
with Iranian Delegate

     

21/5/2012

12/11/2012

British delegation
  

7/1/2012

٢٠١٠
           Activities of 
Erbil Chamber of Commerce and Industry Board



Erbil International Fair

Signing agreements 
with Egyptian Delegation

Delegation of 
the Emirate of Sharjah

Ambassador of Palestine

  

     

 

 

 7/3/2012

14/3/2012

25/3/2012

14/10/2012



First economic conference
with Iranian delegation

South Ireland delegation

Members of ECC with 
Prime Minister Mr. Neachirvan Barzani 

The Erbil Chamber 
of Commerce new building 

   
 

   

    
    

   

28/7/2012



Turkish Consulate 

German Consulate 

Turkish Consulate
and investments delegation

French Consulate

  

  

     

  

16/1/2012

12/11/2012

24/10/2012

23/2/2012



Egyptian Consulate

Indian Consulate

British Parliament

Ambassador of the Philippine 

  

   

  

  

15/1/2012

23/2/2012

30/8/2012

30/1/2012



Qatari investments 
delegation

Dutch Embassy

British Delegation

Trade Delegation
of Warmea Iran

   

  

  

  ،   

2/10/2012

13/2/2012

30/1/2012

7/1/2012



Greek Trade Delegation

Dutch trade delegation

Dutch trade delegation

Lithuanian trade delegation

   

   

   

    

6/6/2012

5/11/2012

20/2/2012

15/1/2012



Delegation of 
the Emirate of Sharjah

British Delegation

  

  

17/10/2012

27/2/2012

Turkish Consul

16/1/2012



عرياق -هةرَيمى كوردستان -دةستةى وةبةرهَينان   

  ِراستى وةبةرهَينان

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 زانيارى طشتى

 ى ياسايىبار كوردستان هةرَيمَيكى فيدراىل عرياقة.

 ثارَيزطاكان و ثايتةخت هةولَير )ثايتةخت(، سلَيمانى، دهؤك

(0202مليون ) 5.2
i

 ذمارةى دانيشتوان 

مةتر دووجا 02,306
ii ِرووبةر 

ركمانى، تادوايى.وكوردى، عةرةبى، ت
 iii

 زمانةكان 

.موسَلمان، مةسيحى، ئَيزيدى، تادوايى

 iv
 ئايينةكان 

 نةتةوةكان كورد، عةِرةب، ئاسورى، كلدان، تروكمان، ئةرمةن، تادوايى.

 دينارى عرياقى )د.ع(

 (تَيكِراى نرخى طؤِرينةوة) 00022 :0$
 دراو/ نرخى طؤِرينةوة

 جياوازى كات طرينيتضبؤ كاتى  6+

ثلةى سةدى( 06-20ثلةى سةدى(، لة زستاندا ) 04-63لة هاويندا )
 v 

ى بةرزبوونةوة و يكةش وهةوا )تَيكِرا

 نزم بوونةوةى ثلةكانى طةرما(

  
 سياسى بارى

 سةرؤك مةسعود بارزانى 

 ئةجنومةنى وةزيران ىسةرؤك نَيضريظان ئيدريس بارزانى 

حكومةتَيكى هاوثةميانية كةثَيك دَيت لة ثارتى دميوكراتى كوردستان و يةكَيتى نيشتمانى 

.ى ترضةنداليةنَيككوردستان و 

vi 

 حكومةتى هةرَيمى كوردستان

(KRG) 

www.krg.org 

 سةرؤكى ثةرلةمان د.ئةرسةالن بايز

  
 ى ئابوورىبار

(0200دؤالر )مليار  0633
 vii

 بةرهةمى خؤماَلىداهاتى كؤى  

(0200دؤالر ) 000,0
 vii

 بةرهةمى خؤماَلى تاكداهاتى كؤى 

%(، ,0.3%(، كشتوكاَل)0233%(، خزمةتطوزارية طشتيةكان)6230خزمةتطوزاريةكان )

%(، 330%(، ثيشةسازى و كانزاسازى),063بازرطانى و طواستنةوة)

.%(036بانكةكان و دَلنيايى)%(، 33.ئاوةدانكردنةوة)

 vii 

بةرهةمى خؤماَلى داهاتى كؤى

 بةثَيى كةرت

(0200تريليؤن دينارى عرياقى() 000320مليار دؤالر ),.00

 viii
 بودجةى طشتى 

توركيا، ئَيران، ضني، ئيماراتى عةِرةبى يةكطرتوو، سوريا، لوبنان، ئوردن، وياليةتة 

 يةكَيتى ئةوِروثى.يةكطرتووةكانى ئةمةريكا، دةوَلةتانى 
 ) هةَلبذاردة( هاوبةشة بازرطانيةكان

، وياليةتة مسر، شانشينى يةكطرتووتوركيا، ئيماراتى عةِرةبى يةكطرتوو، لوبنان، 

 ى تر.ثيةكطرتووةكانى ئةمةريكا و ضةند دةوَلةتَيكى ئةورو

 وةبةرهَينانى بيانى ِراستةوخؤ

 )هةَلبذاردة(

(0200مليؤن )1.2
 ix

 هَيزى كار 

3( %0200)
 ix ِرَيذةى بَيكارى 

38.17( %0224)
 x 

ِرَيذةى دانيشتوان كةتةمةنيان لة 

 ساَل كةمرتة 00

6( %0200-0200)
 ix 

ِرَيذةى طةشةسةندنى  تَيكِرايى

 دانيشتوانى

  

 زانيارى بةسوود

، فةِرةنسا، ئةَلمانيا، ِروسيا، شانشينى يةكطرتوو وياليةتة يةكطرتووةكانى ئةمةريكا، 

 دةوَلةتى تر. 03توركيا، يابان، كؤرياى باشوور و 
 كونسوَلخانةكان و نوَينةرة بيانيةكان

هةولَير نيشتمانى قةاليةكى كؤنة و كؤنرتين شوَينطةية لةجيهاندا كة بةبةردةوامى 

 دانيشتوانى تيادا ذياوة )ليستى كاتى يونسكؤ بؤ كةَلتوورى جيهانى(. 
 كةلتوور

 فِرؤكةخانة نَيودةوَلةتيةكان (ISUسلَيمانى/سولةميانية )(، EBLئةربيل )

زانكؤى ئةمةريكى عرياقى لة سلَيمانى، زانكؤى لوبنانى فةِرةنسى،  زانكؤى ئيشق، زانكؤى 

 سابيس.

 زانكؤ نَيودةوَلةتيةكان

 ) هةَلبذاردة(

نَيودةوَلةتى، قوتاخبانةى ئةَلمانى، قوتاخبانةى ئةمةريكى، قوتاخبانةى بةريتانى 

(ى فةِرةنسى نَيودةوَلةتى، MLFقوتاخبانةى كامربيدجى نَيودةوَلةتى، قوتاخبانةى )

 قوتاخبانةى شوةيفاتى نَيودةوَلةتى.

 قوتاخبانة نَيودةوَلةتيةكان

 ) هةَلبذاردة(

بؤ زانيارى سةبارةت بةظيزا، تكاية ثةيوةندى بةنزيكرتين نووسينطةى حكومةتى هةرَيمى 

 /http://dfr.krg.orgبكة.كوردستان 
 ظيزا

 

 بارى ئاسايش

  ةوة.022هيض ِرووداوَيكى بةرضاو ِرووى نةداوة لة ساَلى. 

 .هيض بيانيةك نةِرفَيندراوة 

  وةنةكوذراهيض سةربازَيكى هَيزى هاوثةميانى. 

 (0/0223وةبةرهَينانى )ذمارة بارودؤخى وةبةرهَينان لةسةر بنةماى ياساى 

 ى وةبةرهَينانى خؤماَلى و 3.مليار دؤالرى ئةمةريكى كة 00بِرى وةبةرهَينانى طشتى طةيشتووةتة  0200ةوة تاوةكو ناوةِراستى 0223لة%

 وةبةرهَينانى هاوبةش)لة نَيوان خؤماَلى و بيانى( بووة.%ى 3%ى وةبةرهَينانى بيانى ِراستةوخؤ و ,0

 َينان هةموو كةرتة ئابووريةكان لةخؤدةطرَيت تةنها كةرتى نةوت و طاز نةبَيت. كةرتة ئةولةويةت ثَيدراوةكان بريتني لة: ياساى وةبةره

 .كشتوكاَل و ثيشةسازى و طةشتيارى

  لة: نى وةبةرهَينان بريتنيئةذماركراوةكاثِرؤذة  بؤسوودة طشتيةكان 

 ثشتطرييكراو.تةرخانكردنى ثارضة زةويةك بة موساتةحةى  -

 تةرخانكردنى ذَيرخانية طشتيةكان تا سنوورى ثِرؤذةكة. -

 ساَل(.,ساَل( و باجةكانى طومرطى )بؤ ماوةى 02لَيخؤشبوون لة باجةكانى كؤمثانيا )بؤ ماوةى  -

 و خؤماَلى وةكو يةك مامةَلةيان لةطةَل دةكرَيت. يانىوةبةرهَينةرى ب 

 وةبةرهَينان بكات لةطةَل يان بةبَى هاوبةشانى خؤماَلى وة دةتوانَيت كرَيكارى بيانى دةتوانَيت لة كوردستان  يانىوةبةرهَينةرى ب

 دامبةزرَينَيت. 

 .ِرَيطة دةدرَيت بةناردنةوةى طشت قازاجنةكان بؤ دةرةوةىواَلت 

  :بؤ زانيارى زياتر تكاية سةردانى ئةم ماَلثةِرة بكةwww.kurdistaninvestment.org 

KRG (2012): http://www.krg.org/articles/detail.asp?anr=32349&lngnr=12&rnr=93&smap=04020000. vi KRG (2012): http://www.krg.org/articles/detail.asp?rnr=141&lngnr=12&smap=03010400&anr=18657. i 
 لةاليةن دةستةى وةبةرهَينانةوة 

 بةشى لَيكؤَلينةوة و-ئامادةكراوة

 بةِرَيوةبةرايةتى زانيارى-زانيارى

©02/0200 
 

KRG RSO (2012): http://www.krso.net/pdf/gdp/National%20Accounting%20GDP.pdf, incl. PPP adjustment by factor 1.18. vii KRG BoI (2012): http://www.kurdistaninvestment.org/fact_sheet.html. ii 

KRG MoF (2012): http://www.mof-krg.org/. viii KRG (2012): http://www.krg.org/articles/detail.asp?rnr=142&lngnr=12&smap=03010500&anr=18694. iii 

Iraq Knowledge Network Survey (http://www.iauiraq.org/documents/1677/IKN_Introduction_en.pdf. ix KRG (2012): http://www.krg.org/articles/detail.asp?rnr=150&lngnr=12&smap=03013100&anr=18688. iv 

KRG MoP (2012): http://www.mop-krg.org/index.jsp?sid=1&id=272&pid=109&lng=en. x KRG (2012): http://www.krg.org/articles/detail.asp?rnr=140&lngnr=12&smap=03010300&anr=18656. v 

دهؤك

هةولَير

سلَيمانى

مو ل

كركوك

عرياقب داد
0 100

ميل

سوريا

توركيا

ئَيران

هةرَيمى
كوردستان

JORDAN

عرياق
ئوردن

توركيا

ئَيران

0 100

ميل

هةرَيمى
كوردستان

عةرةبستانى سعودى

سوريا

كوَيت

نَيودةوَلةتى كة لةكوردستاندا هةن )هةَلبذَيرراو(بِراندى   

)هةَلبذَيرراو(كتى فِرؤكة دابني دةكةن بؤ فِرينى ِراستةوخؤ كؤمثانياكانى فِرؤكةوانى كة تَي  

)هةَلبذَيرراو(هؤتَيلى ثَينج ئةستَيرةى نَيودةوَلةتى   

هةروةها بةم 
 :زووانة

http://www.krg.org/
http://www.krg.org/
http://dfr.krg.org/
http://www.krg.org/articles/detail.asp?anr=32349&lngnr=12&rnr=93&smap=04020000
http://www.garanti.com.tr/en
http://www.byblosbank.com.lb/Global
http://www.exxonmobil.com/Corporate/
http://www.chevron.com/
http://www.bbacbank.com/
http://www.carrefour.com/
http://www.bankmed.com.lb/Pages/default.aspx
http://www.lafarge.com/
http://www.total.com/en/home-page-940596.html
http://www.omv.com/portal/01/com/omv/OMV_Group
http://www.gazprom-neft.com/
http://www.egyptair.com/english/Pages/BookaFlight.aspx
http://www.austrian.com/
http://www.lufthansa.com/online/portal/lh/nl/homepage
http://www.turkishairlines.com/
http://www.rj.com/
http://www.atlasjet.com/AtlasjetWeb/atlasjet.kk?lang=EN
http://www.mea.com.lb/English/Pages/default.aspx
http://www.gulfair.com/English/Pages/default.aspx
http://www.flygermania.de/en/
http://www.emirates.com/iq/english/index.aspx
http://www.etihadairways.com/sites/etihad/IQ/en/home/pages/home.aspx
http://flydubai.com/
http://www.flypgs.com/
http://www.airberlin.com/prepage.php
http://www.qatarairways.com/global/en/homepage.page
http://www.starwoodhotels.com/sheraton/directory/hotels/middle-east/detail.html?sortType=
http://www.iraq-businessnews.com/2012/07/25/hilton-announces-new-300-room-hotel-in-erbil/
http://news.marriott.com/2011/07/marriott-international-announces-its-first-two-hotels-in-iraq.html
http://www.divan.com.tr/ENG/Hotel-Destinations/Divan-Erbil/
http://www.rotana.com/rotanahotelandresorts/iraq/erbil/erbilrotana


عَيراق –هةرَيمى كوردستان  –ةستةى وةبةرهَينان د  

  سوودة طشتيةكانى وةبةرهَينان  

 

 

 ة لةاليةن دةستةى وةبةرهَينان ئامادةكراو
 بةشى زانيارى و لَيكؤَلينةوة

 11/2012 ©بةِرَيوةبةرايةتى زانياريةكان

 

 

 
1

نديدارةكةشَيوةيةكى نهَينى مامةَل دةكرَين ولة اليةن تيمَيكى شارةزايانى  وةبةرهَينان ضاولَيدةخشَيت لة اليةن بةِرَيوةبةرايةتى طشتية ثةيوة طشت زانياريةكان بة  
   ِراطةياندنى بِريار دةربارةى مؤَلةتةكةى ثرؤذةكةيان, يان ثَيويستى بة رِِِِِِِوونكردنةوة هةية و لة كؤتايى ثةيوةندى لةطةَل وةبةرهَينةر دةكرَيت  ئةطةر زانياريةكان تةواو نةبوون...

 زانيارى طشتى

لة ساَلى حكومةتى هةرَيمى كوردستان لة وةتةى دامةزراندنى هةرَيمَيكى فيدِراَلى لة ذَير هاوثةميانيَيكى حزبة سياسيةكان لة طةشةسةندنى هةرَيم بةشَيوةيةك هةرَيمى كوردستان داوا لة وةبةرهَينةرة بيانى و ناوخؤييةكان دةكات بةشدراى بكةن لة  •

 ةوة 5002

 داِرَيذراوة َلةتى وةبةرهَينان دووبارةؤسةى ثَيدانى مؤكة سوودة طشتيةكان دةبةخشَيت. و ثِر مؤَلةتانةى وةبةرهَينانثةسندكراوة كة ضةندةها ثاَلنةر ثَيشكةش بة وةبةرهَينةرة بنانيةكان دةكات لةِرَيطةى ئةو  5002لة ساَلى  ياساى وةبةرهَينانى كراوةيةى •

  سوودة طشتيةكان.  لَيهاتووىبةكارهَينانَيكى و  شةفافيةتى حكومةتو  ى وةبةرهَينانةكانضؤرَيتثِرؤذة و  يى جَيبةجَيكردنىخَيرابؤ زيادكردنى 

كة بةم دواييانة ديزاين كراوة وةكو ثِرؤذةيةكى تاقيكارى، وة نوَيى  ىبؤ ثَيشكةشكردنى ثِرؤسةى مؤَلةت ثَيدان كة هةَلبذَيردرالة  بوو (BOI) كوردستاندا ىدةستةى وةبةرهَينانبةِرَيوةبةرايةتى طشتى يةكةم  بةِرَيوةبةرايةتى طشتى وةبةرهَينانى هةولَير  •

  ثارَيزطاى سلَيمانى و دهؤكيشدا جَيبةجَى دةكرَيت.بةم نزيكانة لةهةردوو 

 

  سوودة طشتيةكان و مةرجةكانى وةبةرهَينان

 لةطةَل دةكرَيت. وةكويةك مامةَلةيانخؤماَلى و بيانى  وةبةرهَينةرانى •

دةتوانن كرَيكارى  ويان بةبَى هاوبةشانى خؤماَلى  وةبةرهَينان بكةن لةطةَلوةبةرهَينةرانى بيانى دةتوانن لةكوردستان  •

 . بيانى دامبةزرَينن

 .بةناردنةوةى طشت قازاجنةكان بؤ دةرةوةى واَلتِرَيطة دةدرَيت  •

 .كشتوكاَلى و ثيشةسازى و طةشت و طوزارىبريتني لة: كةرتى  كةرتة ئةولةويةت ثَيدراوةكان •

 نةبَيت. نةوت و طازكةرتى تةنها  هةموو كةرتة ئابووريةكان لةخؤدةطرَيتياساى وةبةرهَينان  •

 بة موساتةحةى ثشتطرييكراو.  تةرخانكردنى ثارضة زةويةك •

 تا سنوورى ثِرؤذةكة)وةكو ئاو و كارةبا و ئاوةِرؤ(. تةرخانكردنى ذَيرخانة طشتيةكان •

 ساَل(. 00)بؤ ماوةى  لَيخؤشبوون لةباجةكانى كؤمثانيا •

بؤ ماددة سةرةتايى و ئامَير و كةل و ثةل و ثارضةى يةدةط، ساَل  00)بؤ ماوةى  لَيخؤشبوون لةباجةكانى طومرطى •

 تادوايى(.

  

 1ثرؤسةى مؤلةتدانى وةبةرهَينان 

نى يةكةمني هةنطاوة لةكؤى شةش هةنطاودا، لة هةولَيردا داواكارى ثَيشوةختة ثَيشكةش دةكرَيت لة ِرَيطةى ثِركردنةوةى ليستَيتكى ئةليكرتؤ (1) ثَيشكةشكردنى داواكارى وةبةرهَينان

  ةر بنةماى داواكردنى وةبةرهَينانبؤ وةدةستهَينانى سوودة طشتيةكان لة س هةنطاوى دووةمة (2) هةَلسةنطاندنى شياويةتىستاندةر، 

هةنطاوى ضوارةم بريتية لة  (.3الندانانى تَيروتةسةل )ثتةرخانكردنى زةوى و بؤ وةبةرهَينان شياو بوو، ئةوا ثِرؤذةكة دةضَيتة هةنطاوى سَييةمى ثِرؤسةكة كة ئةميش هةنطاوى ئةطةر 

 دةركردنى بِريارى كؤتايى سةبارةت بة دةركردنى مؤَلةتى وةبةرهَينان. دوا هةنطاو   و (4هةَلسنطاندنى مؤَلةت )

 

ضاودَيرى دةكرَيت لةثَيناو  دَين و بةدواداضوون لة ثاش مؤَلةت ثَيدان دةكرَيت و (6( و بةكارخسنت )5بنياتنان ) وو بوو، هةردوو هةنطاوى كؤتايىلةحاَلةتَيك كة ثِرؤذةكة سةركةوت

 كاريطةرى ئابوورى ثِرؤذةكةى وةبةرهَينان، بؤ منوونة ضؤن سةرمايةى ثِرؤذةكة هاتؤتة وةبةرهَينان و ضةند هةىل كارى ِرةخساندووة. مةرجةكان وَينانةكايةى طةرةنتى ه

 
 

 ضؤنيةتى ثَيشكةشكردنى داواكارى بؤ وةدةستهَينانى مؤَلةتى وةبةرهَينان

 بة: هَينةران لةشارى هةولَير ثَيويستيانوةبةر

 بةشَيوةيةكى كورت و ثوخت بؤ بةِرَيوةبةرايةتى طشتى وةبةرهَينانى هةولَير بؤ وةدةستهَينانى ذمارةى تؤماركردن. ثَيشكةشكردنى ثِرؤذةى وة بةرهَينانيان •

نى داواكاريةكة و و بةزمانى ئينطليزى، كة ئةميش ئةو زانيارية ثَيويستانة بةشَيوةيةكى ِروون ديارى دةكات كة ثَيويستة دابني بكرَيت لةطةَل ثَيشكةشكرد بةشَيوةيةكى ئةليكرِتؤنى PDFليستى ثَيشكةشكردنى داواكارى  ثِركردنةوةى •

 هةَلسةنطاندنى شياوى ثِرؤذة داواكراوةكة بؤ ثَيدانى سوودة طشتيةكان.دؤكيؤمَينتةكانى تريش ديارى دةكات)بؤ منونة: لَيكؤَلينةوةى كةَلكى ئابوورى و سايت ثالن و خشتةى كاتى( كة ثَيويسنت بؤ 

َيوةيةكى ئةليكرِتؤنى لةناو جا ض لةِرَيطةى هَينانى ِراستةوخؤ بؤ نووسينطةى بةِرَيوةبةرايةتى طشتى وةبةرهَينانى هةولَير لةطةَل هةموو ئةتاضة ثَيويستةكان بة شبة زمانى ئينطليزى  ليستى داواكارى مؤَلةتى وةبةرهَينانةكة بة ثِركراوةيى ناردنى •

USBكان بنَيردرَيت.ضةيةكى ئليكرِتؤنيةوة لةطةَل هاوثَيسيديةك. لةجياتى ئةمةش دةكرَيت لةِرَيطةى نامة )فالش مَيمؤرى( يان لةسةر   

 
بكةن بة بةِرَيوةبةرايةتية بةهةمان ِرَيطة دةبَيت، بةالم تاوةكو ئَيستا ثَيشكةشكردنى داواكاريةكان يةك نةخراون، بؤ ئةم مةبةستةش، تكاية ِراستةوخؤ ثةيوةندى  ى داواكارى بؤ وةدةستهَينانى مؤَلةتى وةبةرهَينان لة ثارَيزطاكانى دهؤك و سلَيمانيشثَيشكةشكردن

 طشتية ثةيوةندى دارةكان.

بةِرَيوةبةرايةت طشتى تؤماركردنى )لة هةروةها تؤماركردنى كؤمثانياكانيانلةثَيناو دةست ثَيكردن بةثِرؤسةى ثَيشكةشكردن و  ن بة سةردانى كردنى هةرَيمى كوردستانهةَلسلة ثِرؤسةى ثالندانان بؤ وةبةرهَينانَيك، وا بةضاك دةزانرَيت وةبةرهَينةرةكان 

 ةَلكةكة و هةلةكانى وةبةرهَينان لةكوردستاندا. (. بةَلكو ئةمة هةلَيكة بؤ ئاشنابوون بة بارودؤخى ناوخؤيى و خكؤمثانياكان سةر بةوةزارةتى بازرطانى و ثيشةسازى

 

 داواكارى مؤَلةتى وةبةرهَينان دةربارةىثةيوةنديكردن  

تى دةستةى وةبةرهَينان يوةبةرهَينان يان وَيب سا الثةِرةى زانيارىوةدةستهَينانى زانيارى تَيرو تةسةل، تكاية سةردانى  تةَيت وةبةرهَينانى تيادا ئةجنام بدةيت بؤتايبةمتةند بةو ثارَيزطايةى كة دةو تكاية ثةيوةندى بكة بة بةِرَيوةبةرايةتى  طشتى وةبةرهَينانى

  .http://www.kurdistaninvestment.orgبكة، هةموو زانياريةكان لةم ناونيشانةدا دةست دةكةوَيت: 

  َيوةبةرايةتى  طشتى وةبةرهَينانبةِر

 دهؤك )نووسينطةى بةِرَيوةبةرايةتى( 

 دهؤكشةقامى يةكةمى شوبات،

+964 62 / 762 71 75K 13 70 762 -يان 

ment.org@kurdistaninvestduhok 

  َيوةبةرايةتى  طشتى وةبةرهَينانبةِر

 سلَيمانى )نووسينطةى بةِرَيوةبةرايةتى( 

 سلَيمانىرضنار، تةنيشت مزطةوتى مةشخةاَلن, طةِرةكى سة

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

suli@kurdistaninvestment.org 

  َيوةبةرايةتى  طشتى وةبةرهَينانبةِر

 هةولَير )نووسينطةى بةِرَيوةبةرايةتى( 

 هةولَير, شةقامى نةخؤشخانةى ئمريجَينسى، طةِرةكى بةختيارى

+964 66 / 264 21 18 
erbil@kurdistaninvestment.org 

http://www.kurdistaninvestment.org/
mailto:duhok@kurdistaninvestment.org
mailto:duhok@kurdistaninvestment.org
mailto:suli@kurdistaninvestment.org
mailto:suli@kurdistaninvestment.org
mailto:erbil@kurdistaninvestment.org
mailto:erbil@kurdistaninvestment.org


اقالعر-إقليم كوردستان -هيئة االستثمار  

  واقع االستثمار

 

مباشر )خمتارات(تقوم بطريان شركات طريان   

  
 

  

 

 

 

 

 

     

  

     
    
 

  
 

 

 

 معلومات عامة

 الوضع القانوني لعراقا جزء منالي وردستان إقليم فدرك

 احملافظات و العاصمة أربيل)العاصمة(، السليمانية، دهوك

 السكانعدد   i (5202مليون ) 2.5

 املساحة iiمرت مكعب 02,306

 اتاللغ iii الكردية، العربية، الرتكمانية، إخل.

 الديانات iv يزيديني، إخل.املسلمني، املسيحني، اال

 اجملموعات العرقية)األعراق( إخل. ريون، الكلدان، الرتكمان، األرمن...وورد، العرب، االثكال

 الدينار العراقي)د.ع(

 (سعر الصرف معدل) 00522 :0$
 العملة/سعر الصرف

 الفرق يف التوقيت جرينيتشبتوقيت  6+
درجة 06-25رجة مئوية(، يف الشتاء)د 04-63) يف الصيف

 v مئوية(
 اإلخنفاض(-املناخ )متوسط اإلرتفاع

  

 الوضع السياسي

  الرئيس بارزانيمسعود 

 رئيس جملس الوزراء بارزانينيجريفان إدريس 

ردستاني وتتألف من احلزب الدميقراطي الك حكومة حتالفية
 viأطراف أخرىردستاني و وو اإلحتاد الوطين الك

 (KRGحكومة إقليم كردستان)
www.krg.org 

 رئيس الربملان د.أرسالن بايز
  

 الوضع األقتصادي

 الناتج احمللي اإلمجالي vii (5200مليار دوالر ) 56.3

 احمللي اإلمجالي للفردالناتج  vii (5200دوالر ) 0,025

%(، الزراعة 52.3%(، اخلدمات العامة )62.0اخلدمات )
%(، التعدين و الصناعة 06.2%(، التجارة و النقل )2..0)
 vii %(0.6%(، املصارف و التأمينات )3..%(، اإلعمار )3.0)

 اتالقطاعالناتج احمللي اإلمجالي حسب 

عراقي( تريليون دينار  05,320مليار دوالر ) 05.2
(5205) viii 

 امليزانية العامة

تركيا، إيران، الصني، اإلمارات العربية املتحدة، سوريا، لبنان، 
 األردن، الواليات املتحدة األمريكية، دول اإلحتاد األوروبي

 (خمتارات) الشركاء التجاريني

تركيا، اإلمارات العربية املتحدة، لبنان، مصر، اململكة 
 املمتحدة اإلمريكية و دول أوربية أخرى، الواليات املتحدة

 )خمتارات( إلستثمارات األجنية املباشرةا

  القوة العاملة  ix (5205مليون ) 1.2

3( %5205) ix نسبة البطالة 

38.17( %5224) x 
 عنأعمارهم  نسبة السكان الذين تقل

 سنة00

6( %5200-5205) ix دل النمو السكانيصايف مع 
  

 معلومات مفيدة

، فرنسا، أملانيا، اململكة املتحدة  الواليات املتحدة األمريكية، 
 أخرى ةدول 03كوريا اجلنوبية و اليابان، روسيا، تركيا، 

 يةنبات األجمثلياملالقنصليات و 

أقدم مستوطنة مأهولة هي ة وأربيل هي موطن لقلعة قدمي
 (.املؤقتة للرتاث العامليليونسكواقائمة يف العامل ) حلد االن

 الرتاث

 املطارات الدولية (ISU(، سليماني/السليمانية )EBLأربيل )

 اللبنانية اجلامعة األمريكية العراقية يف السليمانية، اجلامعة
 يشق، جامعة سابيسإ جامعةالفرنسية، 

 جامعات دولية

 )خمتارات(

املدرسة األملانية، املدرسة األمريكية، املدرسة الربيطانية 
 (MLF) رسةمدالدولية، مدرسة كامربيدج الدولية، 

 ، مدرسة شويفات الدوليةالفرنسية الدولية

 مدارس دولية

 )خمتارات(

للمعلومات حول تأشرية الدخول، يرجى األتصال بأقرب 
  /http://dfr.krg.org:ردستانومكتب حلكومة إقليم ك

 (فيزا)تأشرية الدخول

 

 احلالة األمنية

 522ة منذ عام مل حتدث أية حادثة رئيسي.. 

 .مل خيتطف أي أجنيب 

 .مل يقتل أي جندي لقوات التحالف 

 (0/5223)رقم  على أساس قانون األستثمارمبنياالظروف األستثمارية 

 و  لياحمللإلستثمار % 3.مليار دوالر  55كانت  5205 منتصف حتى 5223  منذ سنةاملقدار الكلي لإلستثمار
 احمللي مع  األجنيب(. اإلستثماراملشرتك )ستثمار لإل% 3و  (املباشر) األجنيب % لإلستثمار02

  النفط و الغاز. و القطاعات ذات األولوية هي:  القطاعات اإلقتصادية ماعدا قطاعيقانون األستثمار يغطي كل
 .الزراعة  و الصناعة و السياحة

 تشمل: ح للمشاريع األستثمارية املؤهلة اليت متن العامة الفوائد  

 .ةمدعومتوفري قطع أراضي متنح مبساطحات  -

 املشروع. دودالتحيتية العامة حل البنى ايصال -

 سنوات(. 2الرسوم اجلمركية )ملدة  سنوات( و 02األعفاء من ضرائب الشركات )ملدة  -

  بالتساوييعامل املستثمر األجنيب و الوطين. 

 و ميكنهم مع أو بدون شركاء حمليني،  وايف كوردستان أن يعملالذين اختاروا العمل لمستثمرون األجانب ل
 ف العمال األجانب.يوضت

 ح هلم  بنقل األرباح بالكامليسم. 

 زيارة هذا املوقع: يرجى  ملزيد من املعلوماتwww.kurdistaninvestment.org. 
 

  KRG (2012): http://www.krg.org/articles/detail.asp?rnr=141&lngnr=12&smap=03010400&anr=18657. i قسم  -إعداد: هيئة اإلستثمار
دائرة  -الدراسات و املعلومات

 02/5205 ©  املعلومات
 

  KRG BoI (2012): http://www.kurdistaninvestment.org/fact_sheet.html. ii 

  KRG (2012): http://www.krg.org/articles/detail.asp?rnr=142&lngnr=12&smap=03010500&anr=18694. iii 

  KRG (2012): http://www.krg.org/articles/detail.asp?rnr=150&lngnr=12&smap=03013100&anr=18688. iv 

  KRG (2012): http://www.krg.org/articles/detail.asp?rnr=140&lngnr=12&smap=03010300&anr=18656. v 

  KRG (2012): http://www.krg.org/articles/detail.asp?anr=32349&lngnr=12&rnr=93&smap=04020000. vi  

  KRG RSO (2012): http://www.krso.net/pdf/gdp/National%20Accounting%20GDP.pdf, incl. PPP adjustment by factor 1.18. vii  

  KRG MoF (2012): http://www.mof-krg.org/. viii  

  Iraq Knowledge Network Survey (http://www.iauiraq.org/documents/1677/IKN_Introduction_en.pdf. ix  

  Iraq Knowledge Network Survey (http://www.iauiraq.org/documents/1677/IKN_Introduction_en.pdf. x  

ردستان )مختارات(وماركات تجارية دولية موجودة في ك  

 فنادق خمس نجوم دولية )مختارات(
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http://www.egyptair.com/english/Pages/BookaFlight.aspx
http://www.austrian.com/
http://www.lufthansa.com/online/portal/lh/nl/homepage
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 زانيارى طشتى

 ى ياسايىبار كوردستان هةرَيمَيكى فيدراىل عرياقة.

 ثارَيزطاكان و ثايتةخت هةولَير )ثايتةخت(، سلَيمانى، دهؤك

(0202مليون ) 5.2
i

 ذمارةى دانيشتوان 

مةتر دووجا 02,306
ii ِرووبةر 

ركمانى، تادوايى.وكوردى، عةرةبى، ت
 iii

 زمانةكان 

.موسَلمان، مةسيحى، ئَيزيدى، تادوايى

 iv
 ئايينةكان 

 نةتةوةكان كورد، عةِرةب، ئاسورى، كلدان، تروكمان، ئةرمةن، تادوايى.

 دينارى عرياقى )د.ع(

 (تَيكِراى نرخى طؤِرينةوة) 00022 :0$
 دراو/ نرخى طؤِرينةوة

 جياوازى كات طرينيتضبؤ كاتى  6+

ثلةى سةدى( 06-20ثلةى سةدى(، لة زستاندا ) 04-63لة هاويندا )
 v 

ى بةرزبوونةوة و يكةش وهةوا )تَيكِرا

 نزم بوونةوةى ثلةكانى طةرما(

  
 سياسى بارى

 سةرؤك مةسعود بارزانى 

 ئةجنومةنى وةزيران ىسةرؤك نَيضريظان ئيدريس بارزانى 

حكومةتَيكى هاوثةميانية كةثَيك دَيت لة ثارتى دميوكراتى كوردستان و يةكَيتى نيشتمانى 

.ى ترضةنداليةنَيككوردستان و 

vi 

 حكومةتى هةرَيمى كوردستان

(KRG) 

www.krg.org 

 سةرؤكى ثةرلةمان د.ئةرسةالن بايز

  
 ى ئابوورىبار

(0200دؤالر )مليار  0633
 vii

 بةرهةمى خؤماَلىداهاتى كؤى  

(0200دؤالر ) 000,0
 vii

 بةرهةمى خؤماَلى تاكداهاتى كؤى 

%(، ,0.3%(، كشتوكاَل)0233%(، خزمةتطوزارية طشتيةكان)6230خزمةتطوزاريةكان )

%(، 330%(، ثيشةسازى و كانزاسازى),063بازرطانى و طواستنةوة)

.%(036بانكةكان و دَلنيايى)%(، 33.ئاوةدانكردنةوة)

 vii 

بةرهةمى خؤماَلى داهاتى كؤى

 بةثَيى كةرت

(0200تريليؤن دينارى عرياقى() 000320مليار دؤالر ),.00

 viii
 بودجةى طشتى 

توركيا، ئَيران، ضني، ئيماراتى عةِرةبى يةكطرتوو، سوريا، لوبنان، ئوردن، وياليةتة 

 يةكَيتى ئةوِروثى.يةكطرتووةكانى ئةمةريكا، دةوَلةتانى 
 ) هةَلبذاردة( هاوبةشة بازرطانيةكان

، وياليةتة مسر، شانشينى يةكطرتووتوركيا، ئيماراتى عةِرةبى يةكطرتوو، لوبنان، 

 ى تر.ثيةكطرتووةكانى ئةمةريكا و ضةند دةوَلةتَيكى ئةورو

 وةبةرهَينانى بيانى ِراستةوخؤ

 )هةَلبذاردة(

(0200مليؤن )1.2
 ix

 هَيزى كار 

3( %0200)
 ix ِرَيذةى بَيكارى 

38.17( %0224)
 x 

ِرَيذةى دانيشتوان كةتةمةنيان لة 

 ساَل كةمرتة 00

6( %0200-0200)
 ix 

ِرَيذةى طةشةسةندنى  تَيكِرايى

 دانيشتوانى

  

 زانيارى بةسوود

، فةِرةنسا، ئةَلمانيا، ِروسيا، شانشينى يةكطرتوو وياليةتة يةكطرتووةكانى ئةمةريكا، 

 دةوَلةتى تر. 03توركيا، يابان، كؤرياى باشوور و 
 كونسوَلخانةكان و نوَينةرة بيانيةكان

هةولَير نيشتمانى قةاليةكى كؤنة و كؤنرتين شوَينطةية لةجيهاندا كة بةبةردةوامى 

 دانيشتوانى تيادا ذياوة )ليستى كاتى يونسكؤ بؤ كةَلتوورى جيهانى(. 
 كةلتوور

 فِرؤكةخانة نَيودةوَلةتيةكان (ISUسلَيمانى/سولةميانية )(، EBLئةربيل )

زانكؤى ئةمةريكى عرياقى لة سلَيمانى، زانكؤى لوبنانى فةِرةنسى،  زانكؤى ئيشق، زانكؤى 

 سابيس.

 زانكؤ نَيودةوَلةتيةكان

 ) هةَلبذاردة(

نَيودةوَلةتى، قوتاخبانةى ئةَلمانى، قوتاخبانةى ئةمةريكى، قوتاخبانةى بةريتانى 

(ى فةِرةنسى نَيودةوَلةتى، MLFقوتاخبانةى كامربيدجى نَيودةوَلةتى، قوتاخبانةى )

 قوتاخبانةى شوةيفاتى نَيودةوَلةتى.

 قوتاخبانة نَيودةوَلةتيةكان

 ) هةَلبذاردة(

بؤ زانيارى سةبارةت بةظيزا، تكاية ثةيوةندى بةنزيكرتين نووسينطةى حكومةتى هةرَيمى 

 /http://dfr.krg.orgبكة.كوردستان 
 ظيزا

 

 بارى ئاسايش

  ةوة.022هيض ِرووداوَيكى بةرضاو ِرووى نةداوة لة ساَلى. 

 .هيض بيانيةك نةِرفَيندراوة 

  وةنةكوذراهيض سةربازَيكى هَيزى هاوثةميانى. 

 (0/0223وةبةرهَينانى )ذمارة بارودؤخى وةبةرهَينان لةسةر بنةماى ياساى 

 ى وةبةرهَينانى خؤماَلى و 3.مليار دؤالرى ئةمةريكى كة 00بِرى وةبةرهَينانى طشتى طةيشتووةتة  0200ةوة تاوةكو ناوةِراستى 0223لة%

 وةبةرهَينانى هاوبةش)لة نَيوان خؤماَلى و بيانى( بووة.%ى 3%ى وةبةرهَينانى بيانى ِراستةوخؤ و ,0

 َينان هةموو كةرتة ئابووريةكان لةخؤدةطرَيت تةنها كةرتى نةوت و طاز نةبَيت. كةرتة ئةولةويةت ثَيدراوةكان بريتني لة: ياساى وةبةره

 .كشتوكاَل و ثيشةسازى و طةشتيارى

  لة: نى وةبةرهَينان بريتنيئةذماركراوةكاثِرؤذة  بؤسوودة طشتيةكان 

 ثشتطرييكراو.تةرخانكردنى ثارضة زةويةك بة موساتةحةى  -

 تةرخانكردنى ذَيرخانية طشتيةكان تا سنوورى ثِرؤذةكة. -

 ساَل(.,ساَل( و باجةكانى طومرطى )بؤ ماوةى 02لَيخؤشبوون لة باجةكانى كؤمثانيا )بؤ ماوةى  -

 و خؤماَلى وةكو يةك مامةَلةيان لةطةَل دةكرَيت. يانىوةبةرهَينةرى ب 

 وةبةرهَينان بكات لةطةَل يان بةبَى هاوبةشانى خؤماَلى وة دةتوانَيت كرَيكارى بيانى دةتوانَيت لة كوردستان  يانىوةبةرهَينةرى ب

 دامبةزرَينَيت. 

 .ِرَيطة دةدرَيت بةناردنةوةى طشت قازاجنةكان بؤ دةرةوةىواَلت 

  :بؤ زانيارى زياتر تكاية سةردانى ئةم ماَلثةِرة بكةwww.kurdistaninvestment.org 

KRG (2012): http://www.krg.org/articles/detail.asp?anr=32349&lngnr=12&rnr=93&smap=04020000. vi KRG (2012): http://www.krg.org/articles/detail.asp?rnr=141&lngnr=12&smap=03010400&anr=18657. i 
 لةاليةن دةستةى وةبةرهَينانةوة 

 بةشى لَيكؤَلينةوة و-ئامادةكراوة

 بةِرَيوةبةرايةتى زانيارى-زانيارى

©02/0200 
 

KRG RSO (2012): http://www.krso.net/pdf/gdp/National%20Accounting%20GDP.pdf, incl. PPP adjustment by factor 1.18. vii KRG BoI (2012): http://www.kurdistaninvestment.org/fact_sheet.html. ii 

KRG MoF (2012): http://www.mof-krg.org/. viii KRG (2012): http://www.krg.org/articles/detail.asp?rnr=142&lngnr=12&smap=03010500&anr=18694. iii 

Iraq Knowledge Network Survey (http://www.iauiraq.org/documents/1677/IKN_Introduction_en.pdf. ix KRG (2012): http://www.krg.org/articles/detail.asp?rnr=150&lngnr=12&smap=03013100&anr=18688. iv 

KRG MoP (2012): http://www.mop-krg.org/index.jsp?sid=1&id=272&pid=109&lng=en. x KRG (2012): http://www.krg.org/articles/detail.asp?rnr=140&lngnr=12&smap=03010300&anr=18656. v 
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  سوودة طشتيةكانى وةبةرهَينان  

 

 

 ة لةاليةن دةستةى وةبةرهَينان ئامادةكراو
 بةشى زانيارى و لَيكؤَلينةوة

 11/2012 ©بةِرَيوةبةرايةتى زانياريةكان

 

 

 
1

نديدارةكةشَيوةيةكى نهَينى مامةَل دةكرَين ولة اليةن تيمَيكى شارةزايانى  وةبةرهَينان ضاولَيدةخشَيت لة اليةن بةِرَيوةبةرايةتى طشتية ثةيوة طشت زانياريةكان بة  
   ِراطةياندنى بِريار دةربارةى مؤَلةتةكةى ثرؤذةكةيان, يان ثَيويستى بة رِِِِِِِوونكردنةوة هةية و لة كؤتايى ثةيوةندى لةطةَل وةبةرهَينةر دةكرَيت  ئةطةر زانياريةكان تةواو نةبوون...

 زانيارى طشتى

لة ساَلى حكومةتى هةرَيمى كوردستان لة وةتةى دامةزراندنى هةرَيمَيكى فيدِراَلى لة ذَير هاوثةميانيَيكى حزبة سياسيةكان لة طةشةسةندنى هةرَيم بةشَيوةيةك هةرَيمى كوردستان داوا لة وةبةرهَينةرة بيانى و ناوخؤييةكان دةكات بةشدراى بكةن لة  •

 ةوة 5002

 داِرَيذراوة َلةتى وةبةرهَينان دووبارةؤسةى ثَيدانى مؤكة سوودة طشتيةكان دةبةخشَيت. و ثِر مؤَلةتانةى وةبةرهَينانثةسندكراوة كة ضةندةها ثاَلنةر ثَيشكةش بة وةبةرهَينةرة بنانيةكان دةكات لةِرَيطةى ئةو  5002لة ساَلى  ياساى وةبةرهَينانى كراوةيةى •

  سوودة طشتيةكان.  لَيهاتووىبةكارهَينانَيكى و  شةفافيةتى حكومةتو  ى وةبةرهَينانةكانضؤرَيتثِرؤذة و  يى جَيبةجَيكردنىخَيرابؤ زيادكردنى 

كة بةم دواييانة ديزاين كراوة وةكو ثِرؤذةيةكى تاقيكارى، وة نوَيى  ىبؤ ثَيشكةشكردنى ثِرؤسةى مؤَلةت ثَيدان كة هةَلبذَيردرالة  بوو (BOI) كوردستاندا ىدةستةى وةبةرهَينانبةِرَيوةبةرايةتى طشتى يةكةم  بةِرَيوةبةرايةتى طشتى وةبةرهَينانى هةولَير  •

  ثارَيزطاى سلَيمانى و دهؤكيشدا جَيبةجَى دةكرَيت.بةم نزيكانة لةهةردوو 

 

  سوودة طشتيةكان و مةرجةكانى وةبةرهَينان

 لةطةَل دةكرَيت. وةكويةك مامةَلةيانخؤماَلى و بيانى  وةبةرهَينةرانى •

دةتوانن كرَيكارى  ويان بةبَى هاوبةشانى خؤماَلى  وةبةرهَينان بكةن لةطةَلوةبةرهَينةرانى بيانى دةتوانن لةكوردستان  •

 . بيانى دامبةزرَينن

 .بةناردنةوةى طشت قازاجنةكان بؤ دةرةوةى واَلتِرَيطة دةدرَيت  •

 .كشتوكاَلى و ثيشةسازى و طةشت و طوزارىبريتني لة: كةرتى  كةرتة ئةولةويةت ثَيدراوةكان •

 نةبَيت. نةوت و طازكةرتى تةنها  هةموو كةرتة ئابووريةكان لةخؤدةطرَيتياساى وةبةرهَينان  •

 بة موساتةحةى ثشتطرييكراو.  تةرخانكردنى ثارضة زةويةك •

 تا سنوورى ثِرؤذةكة)وةكو ئاو و كارةبا و ئاوةِرؤ(. تةرخانكردنى ذَيرخانة طشتيةكان •

 ساَل(. 00)بؤ ماوةى  لَيخؤشبوون لةباجةكانى كؤمثانيا •

بؤ ماددة سةرةتايى و ئامَير و كةل و ثةل و ثارضةى يةدةط، ساَل  00)بؤ ماوةى  لَيخؤشبوون لةباجةكانى طومرطى •

 تادوايى(.

  

 1ثرؤسةى مؤلةتدانى وةبةرهَينان 

نى يةكةمني هةنطاوة لةكؤى شةش هةنطاودا، لة هةولَيردا داواكارى ثَيشوةختة ثَيشكةش دةكرَيت لة ِرَيطةى ثِركردنةوةى ليستَيتكى ئةليكرتؤ (1) ثَيشكةشكردنى داواكارى وةبةرهَينان

  ةر بنةماى داواكردنى وةبةرهَينانبؤ وةدةستهَينانى سوودة طشتيةكان لة س هةنطاوى دووةمة (2) هةَلسةنطاندنى شياويةتىستاندةر، 

هةنطاوى ضوارةم بريتية لة  (.3الندانانى تَيروتةسةل )ثتةرخانكردنى زةوى و بؤ وةبةرهَينان شياو بوو، ئةوا ثِرؤذةكة دةضَيتة هةنطاوى سَييةمى ثِرؤسةكة كة ئةميش هةنطاوى ئةطةر 

 دةركردنى بِريارى كؤتايى سةبارةت بة دةركردنى مؤَلةتى وةبةرهَينان. دوا هةنطاو   و (4هةَلسنطاندنى مؤَلةت )

 

ضاودَيرى دةكرَيت لةثَيناو  دَين و بةدواداضوون لة ثاش مؤَلةت ثَيدان دةكرَيت و (6( و بةكارخسنت )5بنياتنان ) وو بوو، هةردوو هةنطاوى كؤتايىلةحاَلةتَيك كة ثِرؤذةكة سةركةوت

 كاريطةرى ئابوورى ثِرؤذةكةى وةبةرهَينان، بؤ منوونة ضؤن سةرمايةى ثِرؤذةكة هاتؤتة وةبةرهَينان و ضةند هةىل كارى ِرةخساندووة. مةرجةكان وَينانةكايةى طةرةنتى ه

 
 

 ضؤنيةتى ثَيشكةشكردنى داواكارى بؤ وةدةستهَينانى مؤَلةتى وةبةرهَينان

 بة: هَينةران لةشارى هةولَير ثَيويستيانوةبةر

 بةشَيوةيةكى كورت و ثوخت بؤ بةِرَيوةبةرايةتى طشتى وةبةرهَينانى هةولَير بؤ وةدةستهَينانى ذمارةى تؤماركردن. ثَيشكةشكردنى ثِرؤذةى وة بةرهَينانيان •

نى داواكاريةكة و و بةزمانى ئينطليزى، كة ئةميش ئةو زانيارية ثَيويستانة بةشَيوةيةكى ِروون ديارى دةكات كة ثَيويستة دابني بكرَيت لةطةَل ثَيشكةشكرد بةشَيوةيةكى ئةليكرِتؤنى PDFليستى ثَيشكةشكردنى داواكارى  ثِركردنةوةى •

 هةَلسةنطاندنى شياوى ثِرؤذة داواكراوةكة بؤ ثَيدانى سوودة طشتيةكان.دؤكيؤمَينتةكانى تريش ديارى دةكات)بؤ منونة: لَيكؤَلينةوةى كةَلكى ئابوورى و سايت ثالن و خشتةى كاتى( كة ثَيويسنت بؤ 

َيوةيةكى ئةليكرِتؤنى لةناو جا ض لةِرَيطةى هَينانى ِراستةوخؤ بؤ نووسينطةى بةِرَيوةبةرايةتى طشتى وةبةرهَينانى هةولَير لةطةَل هةموو ئةتاضة ثَيويستةكان بة شبة زمانى ئينطليزى  ليستى داواكارى مؤَلةتى وةبةرهَينانةكة بة ثِركراوةيى ناردنى •

USBكان بنَيردرَيت.ضةيةكى ئليكرِتؤنيةوة لةطةَل هاوثَيسيديةك. لةجياتى ئةمةش دةكرَيت لةِرَيطةى نامة )فالش مَيمؤرى( يان لةسةر   

 
بكةن بة بةِرَيوةبةرايةتية بةهةمان ِرَيطة دةبَيت، بةالم تاوةكو ئَيستا ثَيشكةشكردنى داواكاريةكان يةك نةخراون، بؤ ئةم مةبةستةش، تكاية ِراستةوخؤ ثةيوةندى  ى داواكارى بؤ وةدةستهَينانى مؤَلةتى وةبةرهَينان لة ثارَيزطاكانى دهؤك و سلَيمانيشثَيشكةشكردن

 طشتية ثةيوةندى دارةكان.

بةِرَيوةبةرايةت طشتى تؤماركردنى )لة هةروةها تؤماركردنى كؤمثانياكانيانلةثَيناو دةست ثَيكردن بةثِرؤسةى ثَيشكةشكردن و  ن بة سةردانى كردنى هةرَيمى كوردستانهةَلسلة ثِرؤسةى ثالندانان بؤ وةبةرهَينانَيك، وا بةضاك دةزانرَيت وةبةرهَينةرةكان 

 ةَلكةكة و هةلةكانى وةبةرهَينان لةكوردستاندا. (. بةَلكو ئةمة هةلَيكة بؤ ئاشنابوون بة بارودؤخى ناوخؤيى و خكؤمثانياكان سةر بةوةزارةتى بازرطانى و ثيشةسازى

 

 داواكارى مؤَلةتى وةبةرهَينان دةربارةىثةيوةنديكردن  

تى دةستةى وةبةرهَينان يوةبةرهَينان يان وَيب سا الثةِرةى زانيارىوةدةستهَينانى زانيارى تَيرو تةسةل، تكاية سةردانى  تةَيت وةبةرهَينانى تيادا ئةجنام بدةيت بؤتايبةمتةند بةو ثارَيزطايةى كة دةو تكاية ثةيوةندى بكة بة بةِرَيوةبةرايةتى  طشتى وةبةرهَينانى

  .http://www.kurdistaninvestment.orgبكة، هةموو زانياريةكان لةم ناونيشانةدا دةست دةكةوَيت: 

  َيوةبةرايةتى  طشتى وةبةرهَينانبةِر

 دهؤك )نووسينطةى بةِرَيوةبةرايةتى( 

 دهؤكشةقامى يةكةمى شوبات،

+964 62 / 762 71 75K 13 70 762 -يان 

ment.org@kurdistaninvestduhok 

  َيوةبةرايةتى  طشتى وةبةرهَينانبةِر

 سلَيمانى )نووسينطةى بةِرَيوةبةرايةتى( 

 سلَيمانىرضنار، تةنيشت مزطةوتى مةشخةاَلن, طةِرةكى سة

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

suli@kurdistaninvestment.org 

  َيوةبةرايةتى  طشتى وةبةرهَينانبةِر

 هةولَير )نووسينطةى بةِرَيوةبةرايةتى( 

 هةولَير, شةقامى نةخؤشخانةى ئمريجَينسى، طةِرةكى بةختيارى

+964 66 / 264 21 18 
erbil@kurdistaninvestment.org 

http://www.kurdistaninvestment.org/
mailto:duhok@kurdistaninvestment.org
mailto:duhok@kurdistaninvestment.org
mailto:suli@kurdistaninvestment.org
mailto:suli@kurdistaninvestment.org
mailto:erbil@kurdistaninvestment.org
mailto:erbil@kurdistaninvestment.org
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  واقع االستثمار

 

مباشر )خمتارات(تقوم بطريان شركات طريان   

  
 

  

 

 

 

 

 

     

  

     
    
 

  
 

 

 

 معلومات عامة

 الوضع القانوني لعراقا جزء منالي وردستان إقليم فدرك

 احملافظات و العاصمة أربيل)العاصمة(، السليمانية، دهوك

 السكانعدد   i (5202مليون ) 2.5

 املساحة iiمرت مكعب 02,306

 اتاللغ iii الكردية، العربية، الرتكمانية، إخل.

 الديانات iv يزيديني، إخل.املسلمني، املسيحني، اال

 اجملموعات العرقية)األعراق( إخل. ريون، الكلدان، الرتكمان، األرمن...وورد، العرب، االثكال

 الدينار العراقي)د.ع(

 (سعر الصرف معدل) 00522 :0$
 العملة/سعر الصرف

 الفرق يف التوقيت جرينيتشبتوقيت  6+
درجة 06-25رجة مئوية(، يف الشتاء)د 04-63) يف الصيف

 v مئوية(
 اإلخنفاض(-املناخ )متوسط اإلرتفاع

  

 الوضع السياسي

  الرئيس بارزانيمسعود 

 رئيس جملس الوزراء بارزانينيجريفان إدريس 

ردستاني وتتألف من احلزب الدميقراطي الك حكومة حتالفية
 viأطراف أخرىردستاني و وو اإلحتاد الوطين الك

 (KRGحكومة إقليم كردستان)
www.krg.org 

 رئيس الربملان د.أرسالن بايز
  

 الوضع األقتصادي

 الناتج احمللي اإلمجالي vii (5200مليار دوالر ) 56.3

 احمللي اإلمجالي للفردالناتج  vii (5200دوالر ) 0,025

%(، الزراعة 52.3%(، اخلدمات العامة )62.0اخلدمات )
%(، التعدين و الصناعة 06.2%(، التجارة و النقل )2..0)
 vii %(0.6%(، املصارف و التأمينات )3..%(، اإلعمار )3.0)

 اتالقطاعالناتج احمللي اإلمجالي حسب 

عراقي( تريليون دينار  05,320مليار دوالر ) 05.2
(5205) viii 

 امليزانية العامة

تركيا، إيران، الصني، اإلمارات العربية املتحدة، سوريا، لبنان، 
 األردن، الواليات املتحدة األمريكية، دول اإلحتاد األوروبي

 (خمتارات) الشركاء التجاريني

تركيا، اإلمارات العربية املتحدة، لبنان، مصر، اململكة 
 املمتحدة اإلمريكية و دول أوربية أخرى، الواليات املتحدة

 )خمتارات( إلستثمارات األجنية املباشرةا

  القوة العاملة  ix (5205مليون ) 1.2

3( %5205) ix نسبة البطالة 

38.17( %5224) x 
 عنأعمارهم  نسبة السكان الذين تقل

 سنة00

6( %5200-5205) ix دل النمو السكانيصايف مع 
  

 معلومات مفيدة

، فرنسا، أملانيا، اململكة املتحدة  الواليات املتحدة األمريكية، 
 أخرى ةدول 03كوريا اجلنوبية و اليابان، روسيا، تركيا، 

 يةنبات األجمثلياملالقنصليات و 

أقدم مستوطنة مأهولة هي ة وأربيل هي موطن لقلعة قدمي
 (.املؤقتة للرتاث العامليليونسكواقائمة يف العامل ) حلد االن

 الرتاث

 املطارات الدولية (ISU(، سليماني/السليمانية )EBLأربيل )

 اللبنانية اجلامعة األمريكية العراقية يف السليمانية، اجلامعة
 يشق، جامعة سابيسإ جامعةالفرنسية، 

 جامعات دولية

 )خمتارات(

املدرسة األملانية، املدرسة األمريكية، املدرسة الربيطانية 
 (MLF) رسةمدالدولية، مدرسة كامربيدج الدولية، 

 ، مدرسة شويفات الدوليةالفرنسية الدولية

 مدارس دولية

 )خمتارات(

للمعلومات حول تأشرية الدخول، يرجى األتصال بأقرب 
  /http://dfr.krg.org:ردستانومكتب حلكومة إقليم ك

 (فيزا)تأشرية الدخول

 

 احلالة األمنية

 522ة منذ عام مل حتدث أية حادثة رئيسي.. 

 .مل خيتطف أي أجنيب 

 .مل يقتل أي جندي لقوات التحالف 

 (0/5223)رقم  على أساس قانون األستثمارمبنياالظروف األستثمارية 

 و  لياحمللإلستثمار % 3.مليار دوالر  55كانت  5205 منتصف حتى 5223  منذ سنةاملقدار الكلي لإلستثمار
 احمللي مع  األجنيب(. اإلستثماراملشرتك )ستثمار لإل% 3و  (املباشر) األجنيب % لإلستثمار02

  النفط و الغاز. و القطاعات ذات األولوية هي:  القطاعات اإلقتصادية ماعدا قطاعيقانون األستثمار يغطي كل
 .الزراعة  و الصناعة و السياحة

 تشمل: ح للمشاريع األستثمارية املؤهلة اليت متن العامة الفوائد  

 .ةمدعومتوفري قطع أراضي متنح مبساطحات  -

 املشروع. دودالتحيتية العامة حل البنى ايصال -

 سنوات(. 2الرسوم اجلمركية )ملدة  سنوات( و 02األعفاء من ضرائب الشركات )ملدة  -

  بالتساوييعامل املستثمر األجنيب و الوطين. 

 و ميكنهم مع أو بدون شركاء حمليني،  وايف كوردستان أن يعملالذين اختاروا العمل لمستثمرون األجانب ل
 ف العمال األجانب.يوضت

 ح هلم  بنقل األرباح بالكامليسم. 

 زيارة هذا املوقع: يرجى  ملزيد من املعلوماتwww.kurdistaninvestment.org. 
 

  KRG (2012): http://www.krg.org/articles/detail.asp?rnr=141&lngnr=12&smap=03010400&anr=18657. i قسم  -إعداد: هيئة اإلستثمار
دائرة  -الدراسات و املعلومات

 02/5205 ©  املعلومات
 

  KRG BoI (2012): http://www.kurdistaninvestment.org/fact_sheet.html. ii 

  KRG (2012): http://www.krg.org/articles/detail.asp?rnr=142&lngnr=12&smap=03010500&anr=18694. iii 

  KRG (2012): http://www.krg.org/articles/detail.asp?rnr=150&lngnr=12&smap=03013100&anr=18688. iv 

  KRG (2012): http://www.krg.org/articles/detail.asp?rnr=140&lngnr=12&smap=03010300&anr=18656. v 

  KRG (2012): http://www.krg.org/articles/detail.asp?anr=32349&lngnr=12&rnr=93&smap=04020000. vi  

  KRG RSO (2012): http://www.krso.net/pdf/gdp/National%20Accounting%20GDP.pdf, incl. PPP adjustment by factor 1.18. vii  

  KRG MoF (2012): http://www.mof-krg.org/. viii  

  Iraq Knowledge Network Survey (http://www.iauiraq.org/documents/1677/IKN_Introduction_en.pdf. ix  

  Iraq Knowledge Network Survey (http://www.iauiraq.org/documents/1677/IKN_Introduction_en.pdf. x  

ردستان )مختارات(وماركات تجارية دولية موجودة في ك  

 فنادق خمس نجوم دولية )مختارات(

و إيضا 

 عاجال

    

     
          

    

     

           
0 100

   

     

     

     

     
        

JORDAN

      
     

     

     

0 100
                

                        

     

      

http://www.egyptair.com/english/Pages/BookaFlight.aspx
http://www.austrian.com/
http://www.lufthansa.com/online/portal/lh/nl/homepage
http://www.turkishairlines.com/
http://www.rj.com/
http://www.atlasjet.com/AtlasjetWeb/atlasjet.kk?lang=EN
http://www.mea.com.lb/English/Pages/default.aspx
http://www.gulfair.com/English/Pages/default.aspx
http://www.flygermania.de/en/
http://www.emirates.com/iq/english/index.aspx
http://www.etihadairways.com/sites/etihad/IQ/en/home/pages/home.aspx
http://flydubai.com/
http://www.flypgs.com/
http://www.airberlin.com/prepage.php
http://www.qatarairways.com/global/en/homepage.page
http://www.krg.org/
http://www.krg.org/
http://dfr.krg.org/
http://www.krg.org/articles/detail.asp?anr=32349&lngnr=12&rnr=93&smap=04020000
http://www.garanti.com.tr/en
http://www.byblosbank.com.lb/Global
http://www.exxonmobil.com/Corporate/
http://www.chevron.com/
http://www.bbacbank.com/
http://www.carrefour.com/
http://www.bankmed.com.lb/Pages/default.aspx
http://www.lafarge.com/
http://www.total.com/en/home-page-940596.html
http://www.omv.com/portal/01/com/omv/OMV_Group
http://www.gazprom-neft.com/
http://www.starwoodhotels.com/sheraton/directory/hotels/middle-east/detail.html?sortType=
http://www.iraq-businessnews.com/2012/07/25/hilton-announces-new-300-room-hotel-in-erbil/
http://news.marriott.com/2011/07/marriott-international-announces-its-first-two-hotels-in-iraq.html
http://www.divan.com.tr/ENG/Hotel-Destinations/Divan-Erbil/
http://www.rotana.com/rotanahotelandresorts/iraq/erbil/erbilrotana
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 اعدت من قبل هيئة االستثمار
 قسم الدراسات والمعلومات 
 11/2012مديرية المعلومات  

  

 امتيازات و منافع االستثمار

 

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

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

 معلومات عامة

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

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

  .الفعال للمنافع العامةوشفافية الحكومة واالستخدام  نوعية االستثماراتو منح الترخيصستثمار من أجل زيادة سرعة اإل ترخيص
 طبقالمؤمل ان ت و ،كمشروع تجريبي حديثا المصممة عملية الترخيص لتطبيق ردستانوفي ك (BOI) االستثمار لهيئة مديرية عامةكأول  أربيلستثمار إلالمديرية العامة  ختيارإوقد تم  •

 في دهوك و سليمانية. قريبا

 

  المنافع العامة و شروط اإلستثمار

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

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

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

 .تؤجر باسعار رمزية و مدعومةتوفير قطع أراضي   •
حدود لغاية الصرف الصحي( والكهرباء و المياه )مثل التحتية العامة البنى إيصال •

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

 إلخ(. المواد االحتياطية ...

  

 عملية ترخيص اإلستثمار1

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

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

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

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

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

  

 ة اإلستثمارالطلب للحصول على إجازكيفية تقدديم 

 إلى: ون في محافظة أربيلالمستثمريحتاج 
   رقم التسجيل. للحصول على في أربيلستثمار المديرية العامة لال إلى زوجماالستثماري بشكل  مشروعهم تقديم  •
المطلوبة  ضافيةاإلثائق ماهي الو و الطلب قديمت توفيرها عند يجب أن يتم ما هي المعلومات التي بوضوح يحدد، والذي باللغة اإلنجليزية ألكترونيا PDF الطلب ديمتق استمارة ملء •

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

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

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

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

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

 

 تفاصيل االتصال لتقديم طلب تراخيص االستثمار

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

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

 المديرية العامة لإلستثمار

 دهوك )مكتب المديرية( 
 شوبات األول، االول من شارع 

 دهوك
 

+964 62 / 762 71 75, or- 762 70 13 
erbil@kurdistaninvestment.org 

 المديرية العامة لإلستثمار

 السليمانية )مكتب المديرية( 
 سرجنار، بجانب مسجد مشخالن، 

 السليمانية
 

+964 53 / 318 17 23 , or - 318 17 24 
suli@kurdistaninvestment.org 

 المديرية العامة لإلستثمار 

 )مكتب المديرية( أربيل
  ميرجنسي، حي بختيارييشارع مستشفى ئ

 أربيل 
 

+964 66 / 264 21 18 

erbil@kurdistaninvestment.org 

http://www.kurdistaninvestment.org/
mailto:erbil@kurdistaninvestment.org
mailto:erbil@kurdistaninvestment.org
mailto:suli@kurdistaninvestment.org
mailto:suli@kurdistaninvestment.org
mailto:erbil@kurdistaninvestment.org
mailto:erbil@kurdistaninvestment.org
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    also: 

Airlines Offering Direct Flights (Selection) 
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General 

Status Kurdistan is a Federal Region of Iraq. 
Governorates and Capital Erbil (Capital), Slemani, Duhok 
Population 5.2 m (2010)i 
Area 40,643sqkmii 
Languages Kurdish, Arabic, Turkmani, et al.iii 
Religions Muslims, Christians, Yazidi, et al.iv 

Ethnic groups 
Kurds, Arabs, Assyrians, Chaldeans, 
Turkmen, Armenians et al. 

Currency/Exchange Rate Iraqi Dinar (IQD),  
per USD: 1,200 (average) 

Time zone GMT +3 
Climate (average low-high) Summer (39-48°C), Winter (02-13°C)v 
  

Political 

President Masoud Barzani 
Prime Minister Nechirvan Edris Barzani 

Kurdistan Regional 
Government (KRG) 
www.krg.org 

Coalition Government formed of 
Kurdistan Democratic Party (KDP), 
Patriotic Union of Kurdistan (PUK), 
and other parties 

Parliament Speaker Dr. Arslan Bayez 
  

Economic 

GDP USD 23.6 bn (2011 est.)vii 
GDP per capita USD 4,452 (2011 est.)vii 

GDP composition by 
sector 

Services (30.1%), Public services 
(20.6%), Agriculture (17.5%), Trade & 
Transport (13.5%), Mining & 
Manufacturing (9.4%), Construction 
(7.6%), Banks & Insurance (1.3%)vii 

Public budget USD 12.5 bn (IQD 12,604 tr) (2012)viii 

Trade partners (selection) Turkey, Iran, China, UAE, Syria, 
Lebanon,  Jordan, USA, EU countries 

FDI countries (selection) Turkey, UAE, Lebanon, Egypt, USA, 
UK and other EU countries  

Labor force 1.2 m (2012)ix 
Unemployment rate 6% (2012)ix 
Population under  
14 years 38.17% (2008)x 

Net population growth rate 3% (2011-2012)ix 
  

Useful Information 

Consulates and Foreign 
Representations 

United States, United Kingdom, 
France, Germany, Russia, Turkey, 
Japan, South Korea and 19 others 

Heritage 

Erbil is home to an ancient citadel as 
the oldest continuously inhabited 
settlement in the world (tentative list 
for UNESCO world heritage) 

International airports Erbil (EBL), 
Slemani/Sulaymaniyah (ISU) 

International universities 
(selection) 

American University of Iraq in 
Sulaymaniyah, Lebanese French 
University, Ishik University, 
Sabis University 

International schools 
(selection) 

German School, American School, 
British International School, 
Cambridge International School, 
International MLF French School, 
International School of Choueifat 

Visa For visa advice, please contact your 
nearest KRG office: http://dfr.krg.org/ 

 

Security Situation 

 No significant incidents have occurred since 2007. 
 No foreigner has been kidnapped. 
 No coalition soldier has lost his life. 

Investment Conditions based on Investment Law (No 4/2006) 

 From 2006 to mid-2012 the overall investment amounted to USD 22 bn 
by 79% national investment, 15% FDI and 6% Joint Ventures. 

 The investment law covers all economic sectors except oil and gas. 
Priority sectors are Agriculture, Industry and Tourism. 

 Public benefits awarded to eligible investment projects include: 
- Provision of land plots for subsidized lease 
- Provision of public infrastructure to the project fence 
- Exemption from corporate taxes (10 years)  and customs duties  

(5 years)  
 Foreign and national investors are treated equally. 
 Foreign investors may choose to invest in Kurdistan with or without 

local partners and may employ foreign labor. 
 Full repatriation of profits is allowed. 
 For further information, please visit: www.kurdistaninvestment.org 
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International Brands Located in Kurdistan (Selection) 

i KRG (2012): http://www.krg.org/articles/detail.asp?rnr=141&lngnr=12&smap=03010400&anr=18657. vi KRG (2012): http://www.krg.org/articles/detail.asp?anr=32349&lngnr=12&rnr=93&smap=04020000. Prepared by: Board of 
Investment – Department 
of Studies and Information - 
Information Directorate 
© 10/2012 
 

ii KRG BoI (2012): http://www.kurdistaninvestment.org/fact_sheet.html. vii KRG RSO (2012): http://www.krso.net/pdf/gdp/National%20Accounting%20GDP.pdf, incl. PPP adjustment by factor 1.18. 
iii KRG (2012): http://www.krg.org/articles/detail.asp?rnr=142&lngnr=12&smap=03010500&anr=18694. viii KRG MoF (2012): http://www.mof-krg.org/. 
iv KRG (2012): http://www.krg.org/articles/detail.asp?rnr=150&lngnr=12&smap=03013100&anr=18688. ix Based on Iraq Knowledge Network Survey (http://www.iauiraq.org/documents/1677/IKN_Introduction_en.pdf. 
v KRG (2012): http://www.krg.org/articles/detail.asp?rnr=140&lngnr=12&smap=03010300&anr=18656. x KRG MoP (2012): http://www.mop-krg.org/index.jsp?sid=1&id=272&pid=109&lng=en. 

http://www.kempinski.com/de/hotels/welcome/
http://www.starwoodhotels.com/sheraton/directory/hotels/middle-east/detail.html?sortType=
http://www.iraq-businessnews.com/2012/07/25/hilton-announces-new-300-room-hotel-in-erbil/
http://news.marriott.com/2011/07/marriott-international-announces-its-first-two-hotels-in-iraq.html
http://www.divan.com.tr/ENG/Hotel-Destinations/Divan-Erbil/
http://www.rotana.com/rotanahotelandresorts/iraq/erbil/erbilrotana
http://www.egyptair.com/english/Pages/BookaFlight.aspx
http://www.austrian.com/
http://www.lufthansa.com/online/portal/lh/nl/homepage
http://www.turkishairlines.com/
http://www.rj.com/
http://www.atlasjet.com/AtlasjetWeb/atlasjet.kk?lang=EN
http://www.mea.com.lb/English/Pages/default.aspx
http://www.gulfair.com/English/Pages/default.aspx
http://www.flygermania.de/en/
http://www.emirates.com/iq/english/index.aspx
http://www.etihadairways.com/sites/etihad/IQ/en/home/pages/home.aspx
http://flydubai.com/
http://www.flypgs.com/
http://www.airberlin.com/prepage.php
http://www.qatarairways.com/global/en/homepage.page
http://www.krg.org/
http://dfr.krg.org/
http://www.kurdistaninvestment.org/
http://www.garanti.com.tr/en
http://www.byblosbank.com.lb/Global
http://www.exxonmobil.com/Corporate/
http://www.chevron.com/
http://www.bbacbank.com/
http://www.carrefour.com/
http://www.bankmed.com.lb/Pages/default.aspx
http://www.lafarge.com/
http://www.total.com/en/home-page-940596.html
http://www.omv.com/portal/01/com/omv/OMV_Group
http://www.gazprom-neft.com/
http://www.krg.org/articles/detail.asp?anr=32349&lngnr=12&rnr=93&smap=04020000
http://www.krso.net/pdf/gdp/National%20Accounting%20GDP.pdf
http://www.krg.org/articles/detail.asp?rnr=150&lngnr=12&smap=03013100&anr=18688
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How to obtain public benefits for investments 
 

                                                           
1 All information is treated with highest confidentiality and is reviewed by a team of investment experts at the respective General Directorate of Investment.  
   Investors will be contacted in case of incompleteness, need for clarification and eventually be informed of the decision on the licensing of their projects. 

Prepared by: Board of Investment – 
Department of Studies and Information - 
Information Directorate, © 11/2012 

 

General Information 

• The Kurdistan Region invites foreign and national investors to take part in its unprecedented development that is prevailing 
since the set-up as a federal region under a coalition of the major parties in the Kurdistan Regional Government (KRG) in 2005.  

• A liberal investment law was ratified in 2006 providing incentives for foreign investors through investment licenses that grant 
public benefits. This Investment Licensing Process has been redesigned in order to increase the speed of implementation, the 
quality of investments, the transparency of government and the efficient use of public benefits.  

• The General Directorate of Investment Erbil has been chosen as the first branch office of the Board of Investment (BOI) in 
Kurdistan to offer a newly designed licensing process as a pilot project, soon to be followed by Duhok and Slemani. 

 

Public Benefits & Investment Conditions  

• Provision of land plots as subsidized lease 
• Provision of public infrastructure (e.g. water, electricity, 

sewerage) to the project fence 
• Exemption from corporate taxes (10 years) 
• Exemption from customs duties (5 years for raw 

materials, machinery, equipment and spare parts etc.) 

• Foreign and national investors are treated equally 
• Foreign investors  may choose to invest with or without 

local partners and may employ foreign labor 
• Full repatriation of profits is allowed 
• Priority sectors are Agriculture, Industry and Tourism 
• All economic sectors are covered except oil and gas 

  

The Investment Licensing Process1 

The Submission of the Investment Application (1) is the first of six steps, in Erbil already in a 
standardized electronic form. The Eligibility Assessment (2) for public benefits on the basis of 
the investment application is the second step. 

If eligibility is constituted, the project will be entering the third process step of Land Allocation 
and Detailed Planning (3). The fourth step includes Licensing Assessment (4) and the final 
decision on the issuance of the investment license. 
 

If successful, the final two steps of Construction (5) and Operation (6) will follow after the 
licensing and will be monitored in order to secure fulfillment of conditions and realization of the 
economic impact of the investment project, e.g. capital invested and number of jobs created. 
 
 

How to apply for an Investment License 

In the Governorate of Erbil, investors need to: 
• Briefly present their investment project to the Directorate General of Investment in Erbil to obtain a registration number.  
• Electronically fill out a pdf application form in English, which clearly delineates what information need to be supplied with 

the application and what additional documents (e.g. feasibility study, site plan and schedule) are required to evaluate a project 
for eligibility for public benefits. 

• Submit the completed application form in English either by bringing it along  directly to the branch office in Erbil with all 
necessary attachments electronically on a USB stick or a CD-ROM. Alternatively, it can be sent as an email with attachments.  

 
Applying for investment licenses in the Governorates of Slemani and Duhok is similar, but not standardized yet, For this 
purpose, please contact the respective General Directorates of Investment directly. 
 
In the process of planning an investment, it is recommendable for investors to visit Kurdistan Region in order to initiate the 
application process and also register their company (with the Directorate General of Companies Registration of the Ministry 
of Trade and Industry). It is also a chance to get acquainted with local conditions, people and opportunities for investments. 
 

Contact Details for Investment License Applications 

Please contact the General Directorate of Investment in the respective Governorate you intend to invest in for more detailed 
information, consult the Investment Factsheet or the website of the BOI, available at: http://www.kurdistaninvestment.org 

General Directorate of Investment 
Erbil (Branch office) 
Emergency Hospital Street, Bakhtiary, 
Erbil 
 
+964 66 / 264 21 18 
erbil@kurdistaninvestment.org 

General Directorate of Investment 
Slemani (Branch office) 
Sarchnar, next to Mashxalan Masjid, 
Slemani 
 
+964 53 / 318 17 23 , or - 318 17 24 
suli@kurdistaninvestment.org 

General Directorate of Investment 
Duhok (Branch office) 
1st Shubat Street,  
Duhok 
 
+964 62 / 762 71 75, or - 762 70 13 
duhok@kurdistaninvestment.org 

1 2 Eligibility 
Assessment

Submission 
of Investment 
Application

3 4Land 
Allocation & 
Detailed 
Planning

Licensing 
Assessment

5 Construc-
tion

6 Operation

http://www.krg.org/?lngnr=12&smap=01010000
http://www.kurdistaninvestment.org/docs/Investment%20Law.pdf
http://www.kurdistaninvestment.org/index.html
mailto:dlzar_sharekat2007@yahoo.com?subject=Company%20Registration
mailto:dlzar_sharekat2007@yahoo.com?subject=Company%20Registration
http://www.kurdistaninvestment.org/
mailto:erbil@kurdistaninvestment.org
mailto:suli@kurdistaninvestment.org
mailto:duhok@kurdistaninvestment.org

