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SOLID POTENTIAL FOR
A BRIGHT FUTURE

موفقیت و پیشرفت اقلیم کردستان از سال 2010 ، متاثر از چندین شوك و عدم 
ثبات در طى چند سال گذشته بوده است .اگرچه ، از سال 2016 ، نشانه هایى 

معنادار حاکى از پیشرفت اقتصادى ،کاهش چشمگیر وابستگى به منابع و ذخایر 
طبیعى ،افزایش نقش بخش خصوصى در اقتصاد و بهبود بخش هاى بالقوه اقتصاد 
کشاورزى ،صنعت ،توریسم ،حمل و نقل ،ارتباطات ،بازرگانى و سرمایه گذارى 

دیده مى شود .

Energy
Iraq - Erbil

با توجه به اهمیت و گستردگى صنعت ساخت و ساز و همچنین پیشرفت بخش 
الکتریسیته در آینده نزدیک در اقلیم کردستان ، پروژه عراق - اربیل ، کھ 
ھمزمان با ھفتمین نمایشگاه بین المللی انرژی اربیل برگزار می گردد و 

د : شامل بخش ھای زیر می باش
. HVAC الکتریسیتھ ، انرژی ھای جایگزین ، روشنایی ، تکنولوژی آب و

این نمایشگاه ، پلتفرم بسیار ویژه و منحصر بھ فردی است کھ بھ صورت 
اختصاصی بھ آخرین تکنولوژی ھا وفناوری ھای تازه در زمینھ انرژی و 

در ماه ژوئن سال 2016 ،دولت اقلیم کردستان ،برنامه بازسازى با همکارى بانک آب می پردازد .
جهانى ،سازمان ملل ،سازمان هاى محلى و بین المللى و وزارت برنامه اقلیم 

د : کردستان را اعالم کر
یک نقشه راه مبتنى بر بهترین استانداردهاى بین المللى جهت رشد اقتصادى 

منطقه کردستان و یک نقشه بازسازى ،با چشم انداز کردستان 2020 ،که به طور 

. 
قطع مى تواند حجم وسیعى از تقاضاى بازارکار جهت تخصص هاى مرتبط با 

صنعت ساخت و ساز و همچنین زیرساخت ها ،توریسم و صنعت ایجاد کند
پروژه عراق ، بزرگترین نمایشگاه اختصاصى ساختمان اربیل ، رابطى است بین

  شرکت هاى محلى و بین المللى ،کارشناسان این صنعت و مدیران پروژه  
اقلیم کردستان.در طى ده سال برگزارى این نمایشگاه ،پیرامون موضوعات 

مواد و مصالح ساختمانى و تکنولوژى هاى محیطى ،این پلتفرم راهى است به 
سوى فرصت هاى تجارى و سرمایه گذارى در عراق ،اربیل ،اقلیم کردستان و 

کل منطقه .

B2B همایش

پروژه عراق2019 ، برگزارکننده همایش        

.

. 

صورت کامال رایگان ، جهت مالقات و گفتگو ى
شما با تجار و همکاران مناسب مى باشد 

این پلتفرم محیطى ایجاد مى کند براى 
مشارکت شما با توزیع کنندگان و خریداران از 

سرتاسر دنیا جهت گسترش و رشد تجارت
شما

B2B
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RAILWAY PROJECTS:
 ► Connecting Baghdad – Musaiab – Karbala – Najaf – Samawa – Nasiriyah – Basrah – Um
Qasir valued at USD 11 Billion

 ► Connecting Baghdad – Ba’quba – Kirkuk – Erbil – Mosul and its branch line (Khaniqeen
Al Munthuriyah Iraqi/Iranian Borders) valued at USD 8.6 Billion

 ► Connecting Baghdad – Kut – Imara – Basrah valued at USD 6.1 Billion

 ► Connecting Mosul, Duhok, Zakho and the Turkish Borders valued at USD 2.6 Billion

USD 358 
BILLION

USD 1.2 
BILLION

USD 250
MILLION

براى بازگرداندن زیرساخت هاى 
اساسى در عراق، اختصاص داده 

شده توسط بانک جهانى

پروژه هاى آینده کردستان :

بغداد

نینوا

USD 220 Million

کرکوك

صالح الدین

بابل

موصل

ن و -  ساخت تعداد  10  بیمارستا
 مرکز درمانى جدید

- ساخت تعداد  12  مجتمع مسکونى

بیمارستا ن و -  ساخت تعداد   10 
 مرکز درمانى جدید

- پروژه ساخت شهرك هاى صنعتى و 
کارخانه به متراژ  :   1743000 متر مربع

- 343000 متر مربع مجتمع تجارى

بیمارستا ن و -  ساخت تعداد   10 
 مرکز درمانى جدید

مجتمع مسکونى   - ساخت تعداد  6 
به مساحت  1105000  متر مربع

-  ساخت تعداد  3  کارخانه به ارزش
ر 145  میلیون دال

بیمارستا ن و -  ساخت تعداد   10 
 مرکز درمانى جدید

مجتمع مسکونى - ساخت تعداد  5 
به مساحت  300000  متر مربع

-  ساخت تعداد   12 بیمارستا ن و
 مرکز درمانى جدید

- ساخت تعداد 4 مجتمع مسکونى
به مساحت  5805000  متر مربع

-  ساخت پروژه مترو موصل 
    22.5  کیلومتر و  11  ایستگاه

پروژه هاى ریلى :

جهت پروژه هاى زیر ساختى در عراق جهت پروژه ساخت زیرساخت هاى آبرسانى
ضرورى  بین مناطق مختلف کردستان
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  EXHIBITS
PROFILES

ساختمانى تجهیزات مواد و > 

ب آ و تکنولوژى هاى محیطى > 

HVAC>

ساختى زیر محصوالت >

دکوراسیون و تجهیزات داخلى > 

روشنایى >

والکتریسیته  < انرژى

Full list on project-iraq.com/Erbil

: SUPPORTING BODIES

فرانسھ
 ► Business France

 ► Service Economique de France à Erbil

آلمان
 ► German Federal Ministry of Economics and Technology (BMWi)

 ► Association of the German Trade Fair Industry (AMA)

 ► VDMA – German Engineering Federation

 ► NUMOV German Nuclear and Middle East Association

ایران:
 ► Trade Promotion Organization of the Ministry of Industry, Mine
& Commerce of the Islamic Republic of Iran

ترکیھ:
 ► Republic of Turkey Ministry of Economy

COUNTRIES 
REPRESENTED

اتریش

چین

مصر

فرانسھ

آلمان

یونان

مجارستان

ھند

ایران

عراق 

اردن

کویت

فلسطین

لھستان

اسلواکی

ترکیھ

امارات متحده عربی

آمریکا

100
غرفھ دار

6.456
بازدید کننده

5,100
فضای 
نمایشگاھی
(SQM)

PROJECT IRAQ 
2016 AT A 
GLANCE:

اطالعات نمایشگاه
 پروژه عراق در سال 2016

موسسات حامى این نمایشگاه :

سازمان توسعه تجارت وزارت صنایع
وزارت صنعت و معدن جمهورى اسالمى ایران 

وزارت اقتصاد ترکیه

موضوعات 
نمایشگاه



INVESTMENT OPPORTUNITIES

* Currency: USD

INVESTMENT BY SECTOR
Capital in Dollar (Kurdistan Board of Investment)

* Currency: Billion USD

دهوك   اربیل
10.11 5.94 2.232.14 2.79 15.04 17.45 

INVESTMENT 
BY TYPE
Capital in Dollar  
(Kurdistan Board of 
Investment)

Type  Erbil  Sulaimaniya Duhok

Foreign 4.73 Billion 30.6 Million 1.34 Billion

Joint 918 Million 2.47 Billion 644 Million

National 20.48 Billion 12.17 Billion 4.15 Billion

Total 26.12 Billion 14.67 Billion 6.134 Billion

LICENSED PROJECTS

ملى خارجى مشترك استانمجموع
دهوك
اربیل
 سلیمانیه
 مجموع

195
292
203
690

10
35
2
47

9
12
9
30

214
339
214
767

قوانین سرمایه گذارىفرصت هاى سرمایه گذارى :
در اقلیم کردستان

یکى از بهترین مناطق سرمایه گذارى در تمام خاورمیانه ، با توجه به برنامه هاى توسعه بازسازى عراق مبنى بر شروع از منطقه کردستان ،به 
طورى که قوانین مفید سرمایه گذارى در این منطقه به شرح زیر مى باشد : 

.  قوانین یکسان براى تمامى سرمایه گذاران داخلى و خارجى
ر .  اجازه انتقال کامل سود حاصل از سرمایه گذارى به کشور سرمایه گذا

.  اجازه دارا بودن تمام حق سرمایه گذارى روى هر پروژه براى تمامى سرمایه گذاران داخلى و خارجى
ت .  معافیت مالیاتى براى مدت ده سال از زمان تولید و یا ارائه خدما

.  تجهیزات ، ماشین آالت ، ابزار و مواد خام ، معاف از مالیات خاص و عوارض گمرکى هستند . 

با توجه به نوع سرمایه گذارى در کردستان - انجمن سرمایه گذارى کردستان

سرمایه گذارى بر اساس موضوع
 انجمن سرمایه گذارى کردستان 

مسکن صنعت
سلیمانیه مجموع

9.28

دهوك   اربیل سلیمانیه مجموع

واحد : میلیارد دالر

واحد : دالر
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International Fairs & Promotions - Iraq 
Al Mashraq Street, Villa #2, 
Hadiab, Ankawa, Erbil – Iraq

Tel : +964 66 2567634 
Fax : +44 20 71066688 
Email : info@ifpiraq.com 
ifpiraq.com

Other shows in Erbil:

 جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره هاى زیر تماس حاصل فرمایید

 کارشناس شما در امور ثبت نام

داخلى   تلفن ثابت ::

فکس   : ایمیل:تلفن همراه
:

تلفن تماس :
مدیریت پروژه :

برگزار کننده نمایشگاه 

برگزار کننده نمایشگاه ،شرکت IFP Group ( شرکت بین الملی نمایشگاهی)است که به مدت  بیش از 34 سال برگزار 
کننده موفق ترین  نمایشگاه هاي بین الملی در خاورمیانه می باشد و در حدود 480 عنوان نمایشگاه در طول سال 

برگزار می کند   . شرکت IFP GROUP  در جهت توسعه پلتفرم هاى تخصصى تجارى ، از طریق ارزیابى پتانسیل و 
ارزش توسعه بازارهاى کشورهاى مختلف ، توسط شبکه بین المللى خود و تعداد پنج نمایندگى در کشورهاى منطقه ، 

. عهده دار برگزارى صد ها عنوان نمایشگاه تخصصى بین المللى مى باشد 

شرکت   IFP Iraq  ،  یکى از اعضاى شرکت   IFP Group  ، برگزارکننده این نمایشگاه مى باشد .این شرکت با 
برگزارى بیش از 500 موضوع نمایشگاهى از قبیل کشاورزى ،ساختمانى ، انرژى ، بهداشت و... به عنوان بزرگترین در 

خاورمیانه مى باشد .

the Venueمحل برگزارى نمایشگاه 

مرکزبین المللى نمایشگاهى اربیل ،مجهزترین مرکز نمایشگاهى در عراق مى باشد 
که شامل تجهیزات و خدمات زیر مى باشد :

ا و  -   24000 مترمربع  فضاى نمایشگاهى شامل  19000  متر مربع فضاى داخلى با سیستم تهویه هو
     5000  متر مربع  فضاى بیرونى

-   خدمات مرکز کسب و کار، دسترسى به اینترنت، و فضاى کافى پارکینگ
-   سرویس مرکز قرارداد ، اجاره تجهیزات و غرفه اضافى

organiser

شرکت اوژن : شرکت برگزارکننده همایش ها و نمایشگاههاى بین المللى
برگزارکننده پاویون ایران در نمایشگاه 

هم اکنون غرفه خود را رزرو کنید :

 Name 



www.OJANGROUP.com
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  جانمایى بر اساس اولویت واریز وجه و پس از مشخص شدن گروه کاالیى  ، در ستاد اجرایى ***  
برگزاری نمایشگاه ، صورت خواهد گرفت .

طبق قوانین نمایشگاهى ، مهر و امضاى این فرم به معناى ثبت نام قطعى مى باشد  و مشارکت ***  
. کنندگان محترم مى بایست هزینه غرفه ثبت نامى خود را طبق تاریخ هاى اعالم شده پرداخت نمایند

  با توجه به اهمیت برگزارى صحیح نمایشگاه و پیش بینى هاى الزم در این راستا ، امکان کنسل کردن ****

.غرفه ، به هیچ عنوان امکان پذیر نخواهد بود

پروژه عراق

مرکز بین المللى نمایشگاهى اربیلاربیل 
اربیل ، اقلیم کردستان 

دهمین دوره نمایشگاه

ساختمان ، زیرساخت 
و تجهیزات

 8- 11مهر ماه 1398 
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شرح                                         توضیحاتتوضیحات              توضیحات            قیمت   

هر متر مربع             230  دالر

فضاي نمایشگاهی و ثبت نام 

2

بدون تجهیزاتفضایخام

100 دالر ھر متر مربع IRANIAN NATIONAL PAVILION DESIGN

3

1

330 دالرمجموع      

از کسر  یارانه مترى 230 دالر مى باشد. هزینه ى ثبت نام در پاویون ایران پس
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