هيئة االستثمار -إقليم كوردستان-العراق

واقع االستثمار
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احملافظات و العاصمة

أربيل(العاصمة) ،السليمانية ،دهوك

عدد السكان

 2.5مليون ()5202

املساحة

 02,306مرت مكعب

املقدار الكلي لإلستثمارمنذ سنة  5223حتى منتصف  5205كانت  55مليار دوالر  %.3لإلستثمار احمللي و
 %02لإلستثمار األجنيب (املباشر) و  %3لإلستثمار املشرتك (اإلستثمار احمللي مع األجنيب).
قانون األستثمار يغطي كل القطاعات اإلقتصادية ماعدا قطاعي النفط و الغاز .و القطاعات ذات األولوية هي:
الزراعة و الصناعة و السياحة.
الفوائد العامة اليت متنح للمشاريع األستثمارية املؤهلة تشمل:
 توفري قطع أراضي متنح مبساطحات مدعومة. ايصال البنى التحيتية العامة حلدود املشروع. األعفاء من ضرائب الشركات (ملدة  02سنوات) و الرسوم اجلمركية (ملدة  2سنوات).يعامل املستثمر األجنيب و الوطين بالتساوي.
للمستثمرون األجانب الذين اختاروا العمل يف كوردستان أن يعملوا مع أو بدون شركاء حمليني ،و ميكنهم
توضيف العمال األجانب.
يسمح هلم بنقل األرباح بالكامل.
ملزيد من املعلومات يرجى زيارة هذا املوقع.www.kurdistaninvestment.org :
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اللغات
الديانات

املسلمني ،املسيحني ،االيزيديني ،إخل.

اجملموعات العرقية(األعراق)

الكورد ،العرب ،االثوريون ،الكلدان ،الرتكمان ،األرمن ...إخل.

العملة/سعر الصرف

الدينار العراقي(د.ع)
( 00522 :$0معدل سعر الصرف)

الفرق يف التوقيت

 6+بتوقيت جرينيتش

املناخ (متوسط اإلرتفاع-اإلخنفاض)

يف الصيف ( 04-63درجة مئوية) ،يف الشتاء(06-25درجة
v
مئوية)

iii
iv

الوضع السياسي
الرئيس

مسعود بارزاني

رئيس جملس الوزراء

نيجريفان إدريس بارزاني

حكومة إقليم كردستان()KRG
www.krg.org

حكومة حتالفية تتألف من احلزب الدميقراطي الكوردستاني
vi
و اإلحتاد الوطين الكوردستاني و أطراف أخرى

رئيس الربملان

د.أرسالن بايز

الوضع األقتصادي
الناتج احمللي اإلمجالي

 56.3مليار دوالر ()5200

الناتج احمللي اإلمجالي للفرد

 0,025دوالر ()5200

الناتج احمللي اإلمجالي حسب القطاعات

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

امليزانية العامة

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

الشركاء التجاريني (خمتارات)

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

اإلستثمارات األجنية املباشرة (خمتارات)

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

ماركات تجارية دولية موجودة في كوردستان (مختارات)

فنادق خمس نجوم دولية (مختارات)

i

الكردية ،العربية ،الرتكمانية ،إخل.

0

الظروف األستثمارية مبنياعلى أساس قانون األستثمار (رقم )5223/0


الوضع القانوني

كوردستان إقليم فدرالي جزء من العراق

vii

vii

القوة العاملة

 1.2مليون ()5205

نسبة البطالة

)5205( %3

نسبة السكان الذين تقل أعمارهم عن
00سنة

)5224( %38.17

صايف معدل النمو السكاني

)5205-5200( %6
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ix
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معلومات مفيدة

شركات طريان تقوم بطريان مباشر (خمتارات)

القنصليات و املمثليات األجنبية

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

الرتاث

أربيل هي موطن لقلعة قدمية وهي أقدم مستوطنة مأهولة
حلد االن يف العامل (قائمة اليونسكواملؤقتة للرتاث العاملي).

املطارات الدولية

أربيل ( ،)EBLسليماني/السليمانية ()ISU

جامعات دولية
(خمتارات)

اجلامعة األمريكية العراقية يف السليمانية ،اجلامعة اللبنانية
الفرنسية ،جامعة إيشق ،جامعة سابيس

مدارس دولية
(خمتارات)

املدرسة األملانية ،املدرسة األمريكية ،املدرسة الربيطانية
الدولية ،مدرسة كامربيدج الدولية ،مدرسة ()MLF
الفرنسية الدولية ،مدرسة شويفات الدولية

فيزا(تأشرية الدخول)

للمعلومات حول تأشرية الدخول ،يرجى األتصال بأقرب
مكتب حلكومة إقليم كوردستانhttp://dfr.krg.org/:

احلالة األمنية
إعداد :هيئة اإلستثمار  -قسم
الدراسات و املعلومات  -دائرة
املعلومات © 5205 /02
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KRG (2012): http://www.krg.org/articles/detail.asp?rnr=141&lngnr=12&smap=03010400&anr=18657.
KRG BoI (2012): http://www.kurdistaninvestment.org/fact_sheet.html.
KRG (2012): http://www.krg.org/articles/detail.asp?rnr=142&lngnr=12&smap=03010500&anr=18694.
KRG (2012): http://www.krg.org/articles/detail.asp?rnr=150&lngnr=12&smap=03013100&anr=18688.
KRG (2012): http://www.krg.org/articles/detail.asp?rnr=140&lngnr=12&smap=03010300&anr=18656.
KRG (2012): http://www.krg.org/articles/detail.asp?anr=32349&lngnr=12&rnr=93&smap=04020000.
KRG RSO (2012): http://www.krso.net/pdf/gdp/National%20Accounting%20GDP.pdf, incl. PPP adjustment by factor 1.18.
KRG MoF (2012): http://www.mof-krg.org/.
Iraq Knowledge Network Survey (http://www.iauiraq.org/documents/1677/IKN_Introduction_en.pdf.
Iraq Knowledge Network Survey (http://www.iauiraq.org/documents/1677/IKN_Introduction_en.pdf.

 مل حتدث أية حادثة رئيسية منذ عام .522.
 مل خيتطف أي أجنيب.
 مل يقتل أي جندي لقوات التحالف.

