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 حکومة اقلیم کوردستان

ستثمارالهیئة ا  

هدافاال  
بوابة لالستثمار في بمثابة يعد  العراق وفي االخری مناطق ال مع منة مقارنةمن المناطق اآلکوردستان اقليم  عتبري •

 العراق بشكل عام.
 یؤدی الى ،ن القطاع الخاصوشؤ و م مشاريعمعظ تضمنيالذي  وحكومة أقليم كوردستان باألستثمار  اهتمام •

 .االقليم يف االعمار و تقویة و تعزیز االقتصاد
 و الزراعة تطوير قطاعات الصناعة و االستثمار الى تنفيذ السياسة االستراتيجية لحكومة االقليم لتنمية و هدفي •

 .جميع القطاعات االقتصادية االخرى السياحة و
 ،جسورو الالطرق )البنية التحتية االقتصادية خاصة  و مع بعضبالتوازي تطوير جميع قطاعات االستثمار  تنمية و •

 .(..الخ. شبابو الالثقافة  ،الصحة ،التربية و التعليم العالي ،همصادر الميا ،مصارفو الالبنوك  ،الكهرباء
مما يؤدي معاهد من خالل العمل في القطاع الخاص و الخريجي الجامعات  فرص العمل للمواطنين خاصةيجاد ا •

 .البطالة الى تقليل
  .في اقليم كوردستانللعمل  ةمشتركو ال ةاالجنبي اتاالستثمار زیادة جذب •
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 حکومة اقلیم کوردستان

ستثمارالهیئة ا  

 االسباب الموجبة لتشريع هذا القانون 

 التنمية االقتصادية القليم كوردستان في
 جميع القطاعات بأستثناء النفط و الغاز.

 خلق البئية المالئمة للعمل في أقليم
 كوردستان.

  ازالة العراقيل القانونية التي تواجه القطاع
 الخاص.

 

 الحوافز التشجيعية

.تخصيص االراضي للمشاريع االستثمارية 
 ايصال خدمات البنى التحتية للمشاريع االستثمارية

 .(طرق و الكهرباء و المجاري و الالماء )
  م غير رسوو اليعفى المشروع من جميع الضرائب

بدء من تاريخ عشر سنوات اعتبارا الكمركية لمدة 
 .المشروع بتقديم الخدمات او تاريخ االنتاج الفعلي

الرسوم من لالنتاج المستوردة االولية المواد تعفى 
 .خمس سنوات (5)ة لمد الكمركية

2006 لسنة (4) قانون االستثمار رقم  
 
 

 

 

 

 

 
 الضمانات القانونية لالستثمار المحلي و االجنبي

 فوائد رأسماله وفق احکام هذا القانون. يحق للمستثمر األجنبي ان يحول الى الخارج ارباح و 
 ر أجنبي اخر او الى مستثمر وطنيكال او جزءا الى مستثم مستمثر حق تحويل استثمارهلل. 
  ان يستثمر في کوردستان لوحده أو بشكل مشترك مع مستثمر محلي. للمستثمر االجنبييحق 

 



   

4 

 حکومة اقلیم کوردستان

ستثمارالهیئة ا  

 هيئة االستثمار و االنجازات

 

 

 

 

 

 (2019 – 2006)انجازات االستثمار 

 

  المجازة بلغتكلفة رأس المال المستثمر للمشاريع 
 .$ ملیار (52)

  فعالة تبلغو العدد المشاريع االستثمارية المجازة 
 .مشروع (890)

  المجموع الكلي لالراضي المخصصة للمشاريع
 م.وند (65500)االستثمارية تبلغ 

 (81) االستثمار المحلي تبلغ نسبة%. 
 (%12) نسبة االستثمار االجنبي. 
 (%7) نسبة االستثمار المشترك. 

 نظرة عامة 

 

   بموجب قانون هيئة االستثمار تأسست
 2006لسنة  (4)االستثمار رقم 

  تعمل على تسهيل االستثمار في مختلف
 غاز.و الباستثناء النفط  القطاعات

  واحدة بين القطاع الخاص و نافذة تعمل بمثابة
ؤسسات الحكومية ذات العالقة في حكومة لما

  اقليم كردستان.
  من خالل منح االجازة  تحقيق المصلحة العامة

للمشاريع االستثمارية لتأسيس المشاريع 
 االستثمارية في االقليم.

 



   

5 

 حکومة اقلیم کوردستان

ستثمارالهیئة ا  

 االنجازات

 (المحلي، االجنبي، المشترك) ياالستثمار مالالراس 

 
81%

12%

7%

المجموع الكلي لرؤوس االموال المستثمرة 
$ملیار( 52) 

المحلی
االجنبی
المشترك
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 حکومة اقلیم کوردستان

ستثمارالهیئة ا  

2020خطة االستثمار من سنة   
 .قطاع الصناعة •
 .مصادر المائيةو القطاع الزراعة  •
 .قطاع السياحة •
 .بنوكو القطاع المالية  •
 .قطاع الكهرباء •
 .مواصالتو القطاع النقل  •
 .قطاع التربية •
 .قطاع التعليم العالي •
 .ةقطاع الصح •
 .االجتماعية شؤونقطاع ال •
 .االعمارو  االسکانقطاع  •
 .ةقطاع التجار •
 .شبابو القطاع الثقافة  •
 .االقتصادية البنية التحتية •
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 حکومة اقلیم کوردستان

ستثمارالهیئة ا  

 االستثمار في قطاع الصناعة
 .للبلدانوالتطور عمود التنمية مثابة القطاع ب هذايعد  •
 .الفلزيةو الالمواد االولية الفلزية  بتوفر اقليم كوردستان ینعم •
ولية ا ستخدم كموادتتي و الکوردستان في اقليم  خضرواتو الالمحاصيل الزراعية مثل الفواكه كثرة توفر  •

 .بشکل عام المنطقةاالقلیم و الغذائي في لتحقيق االمن لالستثمار في الصناعات الغذائية 
ذي و الcGMP  الصناعات الدوائية حسب في اقليم كوردستان حسب معايير التصنيع الدوائي الجيد سستأت •

 .يتطلب تنمية مستدامة
مناطق الصناعية يكون بمثابة بنية تحتية قوية للتنمية الصناعية في المناطق المختلفة في اقليم و الأنشاء المدن  •

كمشروع  (المطور) ذه من خاللفيتندراسات خاصة بصدد هذا الموضوع الذي يمكن  تم اعدادكوردستان وقد 
يتم حیث  ،تعليمات النافذة في االقليمو الرقابة الحكومة وينفذ حسب القوانين  استثماري يعمل في ظل

و یقوم صنف الصناعي و الحسب النوع المدن و المناطق الصناعیة  يفتخصيص االراضي للمشاريع الصناعية 
مكاتب  ،المناطق التجارية ،الطرق ،الكهرباء ،المجاري ،الماء )الخدمات جميع ید المنطقة الصناعية بوزالمطور بت

 داخل حدود المنطقة. (..الخ .و المخازن  ،السيطرة النوعية
 .من خالل انشائها في المدن و المناطق الصناعية في االقليم قطاع الصناعة تم اعداد خطط االستثمار في •
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 حکومة اقلیم کوردستان

ستثمارالهیئة ا  

 خطة المشاريع  رقم
محافظة 

 اربيل 
محافظة 
 سليمانية 

محافظة 
 دهوك

محافظة 
 حلبجة 

 ادارة 
 كرميان 

 ادارة 
 رابرين 

              ةقطاع الصناع  
             المدن و المناطق الصناعية  
 1 1 2 2 2 3 انشاء المدن و المناطق الصناعية  1
             صناعة البتروكيماويات   
معمل البتروكيماويات النتاج المواد المستعملة  2

 ...و الخلصناعة االمونيا و اليوريا 
1 

معمل انتاج االثيلين و البروبيلين من الغاز  3
 الطبيعي 

1 

 الخيوط الصناعية و معمل انتاج النايلون و 4
 والخ.. البوليستر

1 

من المواد بكافة انواعه  (PVC)معمل انتاج  5
 االولية 

1 

             صناعات طبية  
 1 1 1 2 5 6 معمل انتاج االدوية الصيدالنية المختلفة 6
معمل انتاج المستلزمات الطبية و المواد  7

 المستهلكة المختلفة
4 3 3 1 1 1 
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 حکومة اقلیم کوردستان

ستثمارالهیئة ا  

 خطة المشاريع  رقم
محافظة 

 اربيل 
محافظة 
 سليمانية 

محافظة 
 دهوك

محافظة 
 حلبجة 

 ادارة 
 كرميان 

 ادارة 
 رابرين 

لطبية معمل انتاج مواد التجميل و مواد التجميل ا 8
 المتنوعة

3 2 2 1 2 2 

معمل انتاج السوائل و المستلزمات المختبرات  9
 الطبية

2 2 2       

     1 2 2 3 معمل انتاج السرنجات واكياس الدم ...الخ 10
 2 معمل انتاج خيوط العمليات  11
 2 معمل انتاج القطن الطبي  12
 2 البشرية  اللقاحاتمعمل انتاج  13
     1 2 2 2 معمل انتاج االدوية البيطرية  14
 2 معمل انتاج اللقاحات البيطرية  15
             الصناعات الغذائية  

 1   1 1 2 2 2 اللحوم الحمراء  ةمعمل تجهيز و صناع 16
 1 1 1 3 3 4 (انتاج وفير)معمل التجهيزات الغذائية المجمدة  17
و عصائر الفواكه و المياه المعدنية معمل انتاج  18

 التتراباك
4 3 2 1 1 1 

 3 معمل انتاج السكر و مكعبات السكر 19
 1 1 1 2 2 2 معمل انتاج جبس البطاطة و الذرة  20
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 حکومة اقلیم کوردستان

ستثمارالهیئة ا  

 خطة المشاريع  رقم
محافظة 

 اربيل 
محافظة 
 سليمانية 

محافظة 
 دهوك

محافظة 
 حلبجة 

 ادارة 
 كرميان 

 ادارة 
 رابرين 

 انتاج)معمل انتاج و تعئبة العسل وشمع العسل  21
 (وفير

4 2 2 2 1 1 

معمل انتاج معجون الطماطة، دبس العنب، التمر  22
 وانواع المربيات 

2 2 2 2 1 1 

معمل تعليب و تعئبة الفواكة و الخضروات و  23
 الزيتون 

4 2 2 2 2 2 

عباد الشمس، )معمل انتاج الدهن و الزيت النباتي  24
  (و الذرة

2 2 3 2 2 1 

 1 1 2 2 3 3 معمل انتاج االلبان 25
معمل انتاج النستلة و الشوكوالتة وانواع   26

  (انتاج وفير)البسكويت 
2 2 2  1     

 1  1  1  2 2 2 معمل انتاج المعكرونة و الشعرية  27
   1    1 1 1 خالية من الكحول معمل انتاج مشروبات 28
معمل انتاج و صناعة علف االسماك و الحيوانات و  29

 الدواجن 
3 2 2 2 2 2 

 1 1 2 2 2 4 معمل انتاج خل العنب و الرمان و التمر و ...الخ 30
  1 1  2 2 2 2 معمل انتاج نشاء الذرة  31
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 حکومة اقلیم کوردستان

ستثمارالهیئة ا  

 خطة المشاريع  رقم
محافظة 

 اربيل 
محافظة 
 سليمانية 

محافظة 
 دهوك

محافظة 
 حلبجة 

 ادارة 
 كرميان 

 ادارة 
 رابرين 

             و الفلزيةنشائية االصناعات ال 
   1   2 2 3 (اتوماتيك)انتاج الطابوق الفني معمل  32
           4 معمل انتاج السمنت 33
 1 1 1 1 1 1 معمل انتاج أالبنية الجاهزة  34
       2 2 3 معمل انتاج المرمر و الكرانيت الطبيعي  35
       2 2 2 معمل تصنيع مقاطع أاللمنيوم 36
معمل صهر الحديد و انتاج بروفايل، شلمان،  37

 شيش من مواد الكومبست 
2 2 2       

و اعادة تصنيع او يد معمل صهر سكراب االلمنيوم  38
 المواد االولية

3 2 2       

             صناعات النسيجية 
معمل انتاج اللحاف و المخدات و الموكيت و  39

 السجاد
2 1 2       

 2 معمل انتاج االقمشة القطنية  40
 2 2 1 1 1 2 معمل تصنيع خيوط الصوف و السجاد  41
معمل انتاج االلبسة الرجالية و النسائية و االطفال  42

 (انتاج وفير)
1 1 1 1   1 1  
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 حکومة اقلیم کوردستان

ستثمارالهیئة ا  

 خطة المشاريع  رقم
محافظة 

 اربيل 
محافظة 
 سليمانية 

محافظة 
 دهوك

محافظة 
 حلبجة 

 ادارة 
 كرميان 

 ادارة 
 رابرين 

ات لمستلزمات واالدومعمل االنتاج المالبس و ا 43
  العسكرية

2 

       2 2 2 معمل انتاج الستائر البالستيك و الساليد المعدني  44
     1 2 1 1 معمل الصناعات الجلدية  45
             صناعات مختلفة  

معمل تجميع سيارات الصالون و الباصات باحجام  46
 مختلفة و متنوعة 

1 1 1 1     

بيك اب، تريلة )معمل تجميع سيارات الحمل  47
  (...الخ

1 1 1 1     

     1 1 1 1 معمل تجميع التراكتروات و المعدات الزراعية  48
 2 معمل انتاج بطاريات السيارات  49
 2 للسيارات  (مضاد التجمد)معمل انتاج انتي فريز  50
 2 معمل انتاج العدادات و المقاييس الكهربائية  51
     1 1 1 1 المختلفةمعمل انتاج االجهزة الكهربائية المنزلية  52
       1 2 2 معمل انتاج المحوالت الكهربائي  53
       1 1 1 معمل انتاج االعمدة الكهربائية الحديدية  54
     1 2 2 2 معمل انتاج القابلوات المختلفة  55
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 حکومة اقلیم کوردستان

ستثمارالهیئة ا  

 خطة المشاريع  رقم
محافظة 

 اربيل 
محافظة 
 سليمانية 

محافظة 
 دهوك

محافظة 
 حلبجة 

 ادارة 
 كرميان 

 ادارة 
 رابرين 

معمل انتاج البوردات و البوكس الكهربائي  56
  (حديدي و بالستيكي)

3 3 3 3     

     1 2 2 2 ...الخلكات و المفاتيح الكهربائية وانتاج البمعمل  57
معمل انتاج االخشاب االعتيادية و المغلفة  58

 المختلفة
6 

معمل انتاج الورق و الكارتون المتموج السميك و  59
 الخفيف 

3 

معمل انتاج صناعة الورق من المخلفات الزراعية  60
 و الورقية 

1 1 1       

     1 2 2 3  (اكثر من اربع الوان)مطبعة متطورة  61
 1 1 1 2 2 2 معمل انتاج االسمدة الكيمياوية المتنوعة  62
 2 معمل انتاج كوستيك سودا  63
 1 1 1 3 4 4 معمل انتاج المنظفات السائلة و الصلبة المتنوعة  64
 2 معمل السلفنة 65
       1 1 1 معمل انتاج اطارات السيارات  66
 (صحي)معمل انتاج انابيب الماء بالستيك  67

 HDPEوانابيب 
2 3 3       
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 حکومة اقلیم کوردستان

ستثمارالهیئة ا  

 خطة المشاريع  رقم
محافظة 

 اربيل 
محافظة 
 سليمانية 

محافظة 
 دهوك

محافظة 
 حلبجة 

 ادارة 
 كرميان 

 ادارة 
 رابرين 

شبية و معمل انتاج المعدات المنزلية المتنوعة الخ 68
 MDFبالـالبالستيكية 

2 2 2 1     

     1 1 1 1 معمل تدوير نفايات المطاط لتنصيع المواد االولية  69
 البالستيكيهتدوير نفايات المواد  معمل اعاده 70

 لتصنيع المواد االولية
1 1 1 1     

     1 1 1 1 تدوير الزجاج لتصنيع المواد االولية معمل اعاده 71
تدوير الورق و الكارتون لتصنيع المواد  معمل اعاده 72

 االولية 
1 1 1 1     
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 حکومة اقلیم کوردستان

ستثمارالهیئة ا  

2020المائية من سنة  واردمو الالزراعة  عاالستثمار في قطا  
مصادر المائية نظرا لما تتمتع به من و القطاع الزراعة  اقليم كوردستان مناسبة جدا لالستثمار فيتعتبر منطقة  •

 .مناخ وجغرافية المنطقة
الصناعات الغذائية وصناعة مشاریع في  لالنتاجمواد اولية الستثمار في قطاع الزراعة كوجات امنت استخدام •

 .نسجةو االجلود و الاالخشاب 
الجوفية مما يؤدي  هورفع مستوى الميا هخزن الميا المياه من خالل انشاء السدود يؤدي الى وارداالستثمار في م •

 .سياحة في المنطقةو الالى تقوية قطاع الكهرباء 
 .الهجرة العكسية من المدن الى االرياف حدوثفي يتسبب  •
تنمية  بالتوازي معسياحة و الء االستثمار يؤدي الى تنمية االستثمار في قطاع الكهربا من خاللأنشاء السدود  •

 .نفسه قطاع الزراعة
 .ایضا تصدير المحاصيل الزراعية ونها السلة الغذائية للعراق ويمكنك الی کوردستانارجاع مکانة منطقة  •
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 حکومة اقلیم کوردستان

ستثمارالهیئة ا  

 خطة المشاريع  رقم
محافظة 

 اربيل 
محافظة 
 سليمانية 

محافظة 
 دهوك

محافظة 
 حلبجة 

 ادارة 
 كرميان 

 ادارة 
 رابرين 

             المائية وارد و الم ةقطاع الزراع  
             سدود  

       1     2 صیسد با انشاء 73
   1         انشاء سد بردسور  74
       1     خليكان-انشاء سد باكرمان 75
           1 انشاء سد طق طق 76
           1 انشاء سد رواندوز 77
       1     مشروع سد كوبال  78
           1 مشروع سد سارتک 79
         1   مشروع سد دلگة 80
         1   انشاء سد خيوتة 81
             الزراعة  

  1 1 1 1 1 1 مشروع انتاج الشتالت المصدقة 82
مشروع انتاج البذور المصدقة للقمح، الشعير،  83

 العدس، الرز، عبادالشمس، الطماطة، البطاطا،
 (ذنجان، خيار و غيرهااالبصل، الب

1 1 1 1  1  1 
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 حکومة اقلیم کوردستان

ستثمارالهیئة ا  

 خطة المشاريع  رقم
محافظة 

 اربيل 
محافظة 
 سليمانية 

محافظة 
 دهوك

محافظة 
 حلبجة 

 ادارة 
 كرميان 

 ادارة 
 رابرين 

 1 1 1 2 2 2 زينة مشروع انتاج شتالت االشجار و الغابات و ال 84
نتاج معمل انتاج زيت الزيتون وزراعة الزيتون ال 85

 الزيوت 
2 2 2 1 1 1 

وتصدير الرمان و تجارة المخازن المبردة لمشروع  86
  ختلفةالفواكة الم

3  2  3 3 2 2 

             روة الحيوانية ثال 
مشروع تربية الدجاج النتاج البيوض الملقحة و  87

 المائدةبیضی التفقيس و 
      2  1 1  

 1 1 2 1 2 3 مشروع تربية االسماك و اسماك السلمون  88
  3 3  4 4 6 6 مشروع تربية االغنام و العجول  89
   1 1 1 1 1 مشروع تربية االبقار النتاج الحليب  90
   1 1 1 1 1 مشروع مركز التلقيح الصناعي البيطري 91
انشاء مجزرة للدواجن و معمل صناعة الحوم  92

 البيضاء 
2 2 2 1 1 1 
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 حکومة اقلیم کوردستان

ستثمارالهیئة ا  

2020لسنة البنية التحتية  خدماتوالسياحة  االستثمار في قطاع  
 .خالبة مناظرمها مناطق جبلية ذات معظ جذابة وو الالجميلة الطبيعية منطقة اقليم كوردستان مليئة بالمناطق  •
 .االقليم لسياح الیا توافد جذب االستثمار في قطاع السياحة يتسبب في تقوية ثقافة التعايش و •
 .السوقحركة زیادة  عمل والتوفير فرص يؤدي الى تقوية اقتصاد االقليم من خالل  •
حيث تصلح لتتحول وغيرها ،  عيون المعدنيةو القصور و الكهوف و الوجود عدد من المناطق االثرية مثل القالع  •

 .اليها تي تجذب السياحو الالى مناطق سياحية 
 .نشاء المشاريع السياحيةخطة ا و تتضمنى أسس علمية ة القليم كوردستان عليلقد تم اعداد الخارطة السياح •
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 حکومة اقلیم کوردستان

ستثمارالهیئة ا  

 خطة المشاريع  رقم
محافظة 

 اربيل 
محافظة 
 سليمانية 

محافظة 
 دهوك

محافظة 
 حلبجة 

 ادارة 
 كرميان 

 ادارة 
 رابرين 

             والخدمات السياحة 
             السياحة 

فندق، )بابشتيان في المنطقة  مشروع السياحي 93
بیوت سیاحیة، حديقة، قاعة مناسبات، مكان  140

  (للرياضة، مكان اللعاب االطفال
1           

فندق، )توسكة في منطقة  مشروع السياحي 94
 (ساحة رئيسية، مطعم، حدائق و ...الخ

1           

 65فندق، )نهر زرارا  فافعلى ضالسياحي  مشروع 95
مناسبات، مكان لالستراحة، بیوت سیاحیة، قاعة 

مطعم، كافتيريا، العاب لالطفال، مكان خدمة 
 (المياە

1           

بیوت  10)واري بيران منطقة في مشروع السياحي  96
 (سیاحیة، مطعم، نافورة، العاب االطفال

1           

           1 لالرصاد الفلكي، مطعم دوار و ...الخبرج مشروع  97
     1 2 3 6 نجوم  5فندق براند  98
     2 4 8 15 نجوم  4فندق براند  99
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 حکومة اقلیم کوردستان

ستثمارالهیئة ا  

 خطة المشاريع  رقم
محافظة 

 اربيل 
محافظة 
 سليمانية 

محافظة 
 دهوك

محافظة 
 حلبجة 

 ادارة 
 كرميان 

 ادارة 
 رابرين 

، (2)، جومان (6)شقالوة في  نجوم 4فندق  100
 رواندوز، خبات، ميركسور، كويسنجق 

14           

، سوران (3)رياضي في شقالوة و مشروع سياحي  101
، (3)، جومان (3)، خبات (3)، ميركسور (3)

  (2)، اربيل(3)كويسنجق 
20           

، الساحة قلعة دوين سیاحی في منطقة مشروع 102
الرئيسي، متحف، اعادة تأهيل القلعة، مقهي، 

 حديقة 
1           

مطعم رئيسي، )جنديان في مشروع سياحي  103
تجارية، مكان لالستراحة طبيعية، حديقة محالت 

، مجمع بیوت سیاحیة جديدة و اطفال و مالعب
  (قديمة

1           

بیوت سیاحیة،  (41)جنران في  مشروع سياحي  104
ساحة كبيرة، محالت تجارية و مطعم، ملعب 

نجوم،  (4)رياضي، ساحة كولف، حديقة، فندق 
 (ATV)اماكن لاليجار 

1           
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 حکومة اقلیم کوردستان

ستثمارالهیئة ا  

 خطة المشاريع  رقم
محافظة 

 اربيل 
محافظة 
 سليمانية 

محافظة 
 دهوك

محافظة 
 حلبجة 

 ادارة 
 كرميان 

 ادارة 
 رابرين 

 3، فندق جبل حسن بكفي  مشروع سياحي 105
مطعم،  (3)بیوت سیاحیة، تلفريك،  28نجوم، 

بيعة، ملعب رياضي، مكان لالستراحة و التمتع بالط
 مخيمات، مكان لالستراحة 

1           

 120موتیل، ) جبل هلكوردفي سياحي  مشروع 106
مطعم، مكان للتمتع  (3)بیوت سیاحیة، تلفريك، 

، مكان (ATV)ساحات الدراجات بالطبيعة، 
للحفالت  (مفتوح ومغلق)االستراحة، مكان 

  (الكبيرة، مخيمات

1           

موتيل، مطعم، اماكن  ،ازاديفي سياحي  مشروع  107
تجارية، ملعب اطفال، ساحة كببيرة، موقف 

 سيارات، خدمات
1           

مجمع سياحي و فني، مسرح و سينما، مطعم،  108
 متنوعة، قاعة للحفالت، ملعب كولف ...الخ  يهكاف

1           
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 حکومة اقلیم کوردستان

ستثمارالهیئة ا  

 خطة المشاريع  رقم
محافظة 

 اربيل 
محافظة 
 سليمانية 

محافظة 
 دهوك

محافظة 
 حلبجة 

 ادارة 
 كرميان 

 ادارة 
 رابرين 

قرية سياحية، ) جبل سفينفي سياحي مشروع  109
 فندق رئيسي مع ملحق، مكان خاص للمشي، مكان

مخيمات، حديقة، ساحة، مكان العاب رياضية، 
 (مكان غابات طبيعية، تلفريك شقالوة

1           

رئيسي، موقف ساحة )دلوبة في مشروع سياحي  110
سيارات، ملعب اطفال، مكان استراحة، خدمات 

  (ATV)کافتريا، مكان تاجير دراجات نارية 
1           

           1 مدينة العاب كبيرة  111
بیوت  50فندق، )حماموك في مشروع سياحي  112

سیاحیة، قاعة حفالت، مراكز تجارية، حديقة و 
مطعم،  (2)مناطق خضراء، اماكن تسلق جبال، 

مركز رياضي، مكان لالستراحة، ساحة رئيسية، 
  (موقف سيارات، خدمات

1           

نجوم،  4فندق ، بل هندرينجفي مشروع سياحي  113
مطعم،  (2) بیوت سیاحیة، تزحلق على الجليد، 40

مركز صحي و تجميل، مكان استراحة، مساحة 
 للدراجات النارية

1           
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 حکومة اقلیم کوردستان

ستثمارالهیئة ا  

 خطة المشاريع  رقم
محافظة 

 اربيل 
محافظة 
 سليمانية 

محافظة 
 دهوك

محافظة 
 حلبجة 

 ادارة 
 كرميان 

 ادارة 
 رابرين 

قرية روستي ، مطعم، مكان  في  سياحي مشروع 114
وقف لتأجير الدراجات الهوائية، ساحة رئيسية، م

 سيارات، خدمات، مكان استراحة
1           

مال زياد ، ساحة  في منطقة سياحي مشروع 115
رئيسية، مطعم، ملعب مائي، مكان استراحة، مكان 

 لتأجير الزوارق، موقف سيارات، خدمات
1           

كراو و و السیاحة الطبیة نبأ مشروع سياحي  116
حمامات معدنية، ساحة رئيسية، كافتيريا، مركز 

S)رياضي وصحي  PA)مكان استراحة ، 
1           

، مكان بيخالفي منطقة  سياحيمشروع  117
 90مطعم، مكان للتمتع بالطبيعة،  (2)استراحة، 

بیوت سیاحیة، حدائق، خدمات مياە، مكان 
 للمناسبات

1           

كلوري و ولشروع سياحي، انشاء سوق اثري و فم 118
 صناعات يدوية

  1         
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 حکومة اقلیم کوردستان

ستثمارالهیئة ا  

 خطة المشاريع  رقم
محافظة 

 اربيل 
محافظة 
 سليمانية 

محافظة 
 دهوك

محافظة 
 حلبجة 

 ادارة 
 كرميان 

 ادارة 
 رابرين 

هزارميرد ناحية بكر منطقة مشروع سياحي في  119
بیوت سیاحیة، مركز  (20) نجوم، 4جو، فندق 

لمناظر، ثقافي، سينما، مطعم، حديقة، برج للتمتع با
ساحة رئيسية، موقف سيارات، متحف، قاعة 

 حفالت كبرى

  1         

، متحف، كونةبا في منطقة سياحي  مشروع 120
کافتريا، مكان استراحة، تطوير منطقة الكهف، 

 موقف سيارات، حدائق، تلفريك
  1         

بیوت  10، جوالنانفي منطقة  سياحي مشروع  121
 سیاحیة، ساحة رئيسية، مطعم، کافتريا، حدائق

  1         

 1           مشروع سياحي في دربندي رانية  122
، ساحة تل كوردسات في منظقة سياحي مشروع 123

 رئيسية، مطعم، حديقة، مكان استراحة
  1         

تل حوسني ، بناء  في منطقة سياحي مشروع 124
بیوت سیاحیة، مطعم، کافتريا،  45نجوم،  4فندق 

 مجمع تجاري مول، مكان استراحة
          1 
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 حکومة اقلیم کوردستان

ستثمارالهیئة ا  

 خطة المشاريع  رقم
محافظة 

 اربيل 
محافظة 
 سليمانية 

محافظة 
 دهوك

محافظة 
 حلبجة 

 ادارة 
 كرميان 

 ادارة 
 رابرين 

سد ديوانة، مطعم،  في منطقة مشروع سياحي 125
 حديقة، موقف سيارات، ملعب اطفال

  1         

بان كوين ، ساحة في منطقة مشروع سياحي  126
 4نجوم، فندق  3رئيسية، مكان للمناسبات، فندق 

، مكان استراحة، موقف (3)نجوم، مطعم، کافتريا 
سيارات، و حدائق، خدمات، حديقة لتمظية 

اطفال، خدمات مياە وتاجير  العابالوقت، 
الزوارق، طريق لركوب الدرجات الهوائية، ملعب 

 كولف

  1         

ساحة  ،سرسيرفي منطقة مشروع سياحي  127
رئيسية، مطعم، مكان تجاري، حدائق، منتزە، 

 موقف سيارات، خدمات
  1         

او  صغير و سد ع بناء كورنيش، حديقةمشرو 128
 لتجميع المياە، مكان لعب االطفال و ...الخ بحيرة 

  1         

بحان اغا،  سراي سوفي منطقة سياحي مشروع  129
اعادة تاهيل فندق، مطعم مكان مكان مناسبات، 

 تجاري، مكان استراحة، حدائق، شالل
  1         
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 حکومة اقلیم کوردستان

ستثمارالهیئة ا  

 خطة المشاريع  رقم
محافظة 

 اربيل 
محافظة 
 سليمانية 

محافظة 
 دهوك

محافظة 
 حلبجة 

 ادارة 
 كرميان 

 ادارة 
 رابرين 

تاهيل منطقة كونه ماسي للسياحة، ساحة  130
، فال، مكان استراحةمطعم، ملعب اط 2رئيسية، 

 تاجير الزوارق و خدمات المياە
  1         

 (52)زلم،  - مشروع سياحي في مصيف احمد اوا 131
ساحة رئيسية، مطعم و کافتريا بیوت سیاحیة، 

صوير و التمتع ، حديقة، مكان خاص للت(4)
مكان االستراحة في وسط  و بالمناظر الطبيعية

 الطبيعة

      1     

زني و ،عنب، سارتكةفي منطقة  سياحيمشروع  132
مطعم، شالل،  30، ساحة رئيسية، و غابات كوالن

 ساحة العابو  مطعم اكالت سريعة
  1   3      

نهر سيروان، ساحة  فافعلى ضمشروع سياحي  133
رئيسية، مكان نشاطات ومناسبات، ساحة 
المغامرات، ملعب رمل، موقف سيارات، خدمات، 

 مطعم، کافتريا، نشاطات مائية وملعب

  1         

، ساحة بليكانفي منطقة  مشروع سياحي 134
رئيسية، تطوير و زيادة مساحة البقاء، حديقة، 

 ملعب كرة قدم بالکرات الملونة، کافتريامكان 
  1         
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 حکومة اقلیم کوردستان

ستثمارالهیئة ا  

 خطة المشاريع  رقم
محافظة 

 اربيل 
محافظة 
 سليمانية 

محافظة 
 دهوك

محافظة 
 حلبجة 

 ادارة 
 كرميان 

 ادارة 
 رابرين 

 انشاء القرية السياحية في جبل ماكوك، بيوت 135
 سياحية، مطعم، مدينة العاب

          1 

مشروع غابات رانية السياحي، ساحة رئيسية،  136
مطعم، حديقة حيوانات،  4بیوت سیاحیة،  (51)

حديقة، العاب مائية، تلفريک، مكان استراحة، 
مطعم على الجبل، مكان للتمتع بالمناظر الطبيعية، 

 مكان العاب اطفال

          1 

، ساحة منطقة كلكة سماقفي  سياحيمشروع  137
موتيل، مطعم مفتوح و مغلق، ملعب  (24)رئيسية، 

للشباب، مكان خاص لنشاطات  و المناسبات و 
 الحفالت

  1         

، ساحة دربندي بازيان في منطقة سياحي مشروع 138
نجوم، مطعم، کافتريا، مناطق  3رئيسية، فندق

 لقضاء الوقت، مدينة العاب
  1         

         1   دوكان  مصیف نجوم في 4انشاء موتيل  139
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 حکومة اقلیم کوردستان

ستثمارالهیئة ا  

 خطة المشاريع  رقم
محافظة 

 اربيل 
محافظة 
 سليمانية 

محافظة 
 دهوك

محافظة 
 حلبجة 

 ادارة 
 كرميان 

 ادارة 
 رابرين 

ان مطعم، مك 4منتجع في منطقة زركوز السياحي،  140
بیوت  (44)استراحة، نادي الرماية، مكان تجاري، 

كولف ميني كولف، ساحة لركوب سیاحیة، ملعب 
، (ATV)االحصنة، مكان لتاجير الدراجات النارية 

 ساحة للمناسبات خارجي و داخلي، ملعب تنس

  1         

، ساحة سةرجاوي ريشيني في سیاحمشروع  141
 رئيسية، مطعم، کافتريا، ملعب، حدائق

  1         

، ساحة باني مقان في منطقة سياحي مشروع 142
بیوت  50رئيسية، مكان نشاطات و مناسبات، 

سیاحیة، مكان استراحة، موقف سيارات، مركز 
 رياضي، مسبح مغلق ومفتوح، ملعب، حديقة

  1         

مطعم و )مشروع سياحي في سراي سوبحان اغا  143
ائق، مطعم، کافتريا، بيوت بيوت سياحية، حد

 (سياحية
  1         
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 حکومة اقلیم کوردستان

ستثمارالهیئة ا  

 خطة المشاريع  رقم
محافظة 

 اربيل 
محافظة 
 سليمانية 

محافظة 
 دهوك

محافظة 
 حلبجة 

 ادارة 
 كرميان 

 ادارة 
 رابرين 

ميركةبان ، ساحة في منطقة مشروع سياحي  144
م، و نجوم، مطع 3رئيسية، مكان للمناسبات، فندق 

ق، کافتريا، مكان استراحة، موقف سيارات، حدائ
اطفال،  العابخدمات، حديقة لقضاء الوقت، 

 يةنشاطات مائية، ساحة لركوب الدراجات الهوائ

  2         

ميركةبان، ساحة  في منطقة سياحي مشروع 145
نجوم، مطعم، و  4رئيسية، مكان للمناسبات، فندق 

کافتريا، مكان استراحة، موقف سيارات، حدائق، 
 خدمات، حديقة لقضاء الوقت، ملعب اطفال

  1         

قرداغ، ساحة رئيسية، في منطقة مشروع سياحي  146
نجوم، مطعم و كافتریا،  3مكان مناسبات، فندق 

موقف سيارات، حديقة، خدمات، مكان استراحة، 
مائية،  اطفال، نشطات العاباء الوقت، ضمنتزە لق

 ساحة لركوب الدراجات الهوائية

 2         
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 حکومة اقلیم کوردستان

ستثمارالهیئة ا  

 خطة المشاريع  رقم
محافظة 

 اربيل 
محافظة 
 سليمانية 

محافظة 
 دهوك

محافظة 
 حلبجة 

 ادارة 
 كرميان 

 ادارة 
 رابرين 

 قرداغ، ساحة رئيسية،في منطقة سياحي مشروع  147
ريا، نجوم، مطعم و کافت 4مكان للمناسبات، فندق 

، موقف سيارات، مكان استراحة، العاب ثلجية
 العابيقة لقضاء الوقت، حد حدائق، خدمات،

 اطفال 

  1         

، مطعم، سرسنك في منطقة سياحي مجمع 148
کشك، حديقة، بارك لوقوف السيارات،  4كافتيريا، 

 اطفال العابمكان خدمات، 
    1       

تطوير وتعمير مدرسة قوبهان التاريخي، ساحة  149
رئيسية، مدرسة تاريخية، متحف، کافتريا، موقف 

 سيارات، خدمات، حديقة
    1       

، ساحة خنسيفي منطقة  سياحيمشروع  150
 رئيسية، متحف، کافتريا، اثار، مكان استراحة

    1       

مشروع المدينة السياحية، موتيل، العاب، غابات،  151
 حديقة، مسبح، مطعم، کافتريا، تلفريک

    1       

ساحة  ،كري سبيلكفي منطقة  سياحيمجمع  152
 مطاعم 4رئيسية، تلفريک، مكان استراحة، 

    1       
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 حکومة اقلیم کوردستان

ستثمارالهیئة ا  

 خطة المشاريع  رقم
محافظة 

 اربيل 
محافظة 
 سليمانية 

محافظة 
 دهوك

محافظة 
 حلبجة 

 ادارة 
 كرميان 

 ادارة 
 رابرين 

مشروع اعادة اعمار فندق سرسنك الحجري،  153
 مسبح، کافتريا صيفي وشتوي

    1       

انشاء منتزە سياحي في كلي كاني مازي، مطعم،  154
 کافتريا صيفي

    1       

 انشاء القرية السياحية وملعب ثلج في كلي ئورة، 155
 بيوت سياحية، العاب ثلجية، مطعم، کافتريا

    1       

دور  2فيال،  150انشاء القرية السياحية في دهوك،  156
موتيل، مركز صحي، جامع، مدرسة،  25ضيافة، 

مطعم، کافتريا، اكوا بارك، ماركت، حديقة، بارك، 
 سينما

    1       

ملعب، کافتريا،  45انشاء مدينة العاب عصرية،  157
 مطعم 

    1       

مشروع شالل بجيل السياحي، ساحة رئيسية،  158
مطعم،  2ملعب ونشاطات مائية، مكان استراحة، 

 مكان تجاري
    1       

مشروع تطوير مصيف كلي شيرانة، بيوت  159
 سياحية، فندق، العاب مائية، مطعم، کافتريا

    1       
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 حکومة اقلیم کوردستان

ستثمارالهیئة ا  

 خطة المشاريع  رقم
محافظة 

 اربيل 
محافظة 
 سليمانية 

محافظة 
 دهوك

محافظة 
 حلبجة 

 ادارة 
 كرميان 

 ادارة 
 رابرين 

نجوم في سكريه دهوك، غرف،  5انشاء فندق  160
، ، قاعة حفالت، حديقةادارة كافتيريا، غرفة 

 موقف سيارات، مسبح
    1       

 3فيال،  150انشاء القرية السياحية في كري توبا،  161
دور ضيافة، مركز صحي، جامع، مدرسة، مطعم، 

 اكوا بارك، ماركيت، حديقة، سينما
    1       

انشاء مزار شيخ عبدالعزيز كيالني، مكان نشاطات  162
خدمات، ومناسبات، موتیل، موقف سيارات، 

 ساحة رئيسية و جامع، قاعة نشاطات متنوعة
    1       

انشاء مشروع سياحي متکامل و سوق عصري في  163
سياحي، ملعب منطقة کهف انيشکي، مطعم 

 مسبح رياضي و حديث، موقف السيارات
    1       

 3مشروع تطوير منتجع زاويتة، ساحة رئيسية،  164
 مطعم، ملعب اطفال

    1       

ريبازي زاخو، منطقة مشروع بناء سياحي في  165
 و ساحة رئيسية، مطعم، کافتريا، مكان استراحة

 نجوم 4فندق 
    1       
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 حکومة اقلیم کوردستان

ستثمارالهیئة ا  

 خطة المشاريع  رقم
محافظة 

 اربيل 
محافظة 
 سليمانية 

محافظة 
 دهوك

محافظة 
 حلبجة 

 ادارة 
 كرميان 

 ادارة 
 رابرين 

، نهر الخازر،فندق افقي فافعلى ضمجمع سياحي  166
 مطعم، کشك، کافتريا، موقف سيارات، ماركيت،

ارة ادمسبح، مكان اللعاب االطفال، حدائق، غرفة 
 فندقو 

    1       

جبل  ىوملعب جليدية عل السياحيه انشاء قريه 167
 کافتريا و رزري، هوتيل، مطعمسه

    1       

 ةساح ،ري سيليةبه في منطقة سياحي مشروع 168
رئيسيه، منتزە، مطعم، كافتريا، مكان ركوب 

تاجير  ،ةعام و الخیول، تلفريك، حديقه ةاالحصن
 مخيمات و علي الجبل الدراجات الهوائيه

    1       

مجمع سياحي في مصيف ئينشكي السياحي،  169
ساحة رئيسية، قاعة مناسبات ونشاطات، مكان 
 لالستراحة، مطعم، كافي، خدمات، موقف

، (ATV)سيارات، مكان لتأجير دراجات رباعية 
 ركوب االحصنه و الخیول

    1       

انات في زاخو، مطعم، كافي، انشاء حديقة حيو 170
 العاب اطفال و حدائق

    1       
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 حکومة اقلیم کوردستان

ستثمارالهیئة ا  

 خطة المشاريع  رقم
محافظة 

 اربيل 
محافظة 
 سليمانية 

محافظة 
 دهوك

محافظة 
 حلبجة 

 ادارة 
 كرميان 

 ادارة 
 رابرين 

، انشاء قرية سياحية مع تلفريك في كلي دركلي 171
 بیوت سیاحیة، تلفريك، مطعم، کافتريا، بارك

    1       

انشاء مجمع سياحي في مصيف ئاشاوة، ساحة  172
رئيسية، مسبح مفتوح، مطعم، كافتریا، مكان 
لالستراحة، خدمات، ساحة رئيسية، كافي، مكان 

 للخدمات و المناسبات، مطعم

    1       

، ساحة شةرانشفي منطقة  سياحيمشروع  173
رئيسية، منطقة رياضية، مكان لالستراحة، 

خدمات، مساحة لركوب سيارات كهربائية، 
 الدراجة الهوائية، بیوت سیاحیة، مطعم، كافي

    1       

انشاء قرية سياحية في عقرة، مطعم، بیوت  174
سیاحیة، کافتريا، سينما، قاعة العاب اطفال، 

 مسبح، بارك، حدائق
    1       

ري بهمنطقة و تلفريك في  انشاء قرية سياحيه 175
بیوت سیاحیة، ملعب  سيلي، مطعم، کافتريا،

 اطفال، حديقة، مسبح، بارك
    1       
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 حکومة اقلیم کوردستان

ستثمارالهیئة ا  

 خطة المشاريع  رقم
محافظة 

 اربيل 
محافظة 
 سليمانية 

محافظة 
 دهوك

محافظة 
 حلبجة 

 ادارة 
 كرميان 

 ادارة 
 رابرين 

انشاء مجمع كلي كاني مازي السياحي، ساحة  176
ية رئيسية، مطعم، مكان لتأجير الدراجات النار

(ATV)حديقه، موقف سيارات ، 
    1       

، العاب (شباب، اطفال)مسبح  15انشاء اكواريوم،  177
کافتريا، حديقة، موقف مائية متنوعة، مطعم، 

 سيارات، قاعة العاب، بیوت سیاحیة
1   1       

مشروع خابور بروشكي، ساحة رئيسية، مكان  178
نجوم، خدمات،  4ندق المناسبات، ملعب اطفال، ف

موقف سيارات، مكان لالستراحة، خدمات 
 مطعم، نشاطات مائية وتأجير الزوارق 2، رياضية

    1       

نجوم  4، فندق كشانيفي منطقة  سياحيمشروع  179
بیوت سیاحیة، مطعم، مكان  100، (سرير 100)براند، 

، مكان (ATV)لتاجير الدراجات النارية 
لالستراحة، مساحة لصعود الجبل، مكان للتخييم، 

 مكان تجاري، ساحة رئيسية

    1       
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 حکومة اقلیم کوردستان

ستثمارالهیئة ا  

 خطة المشاريع  رقم
محافظة 

 اربيل 
محافظة 
 سليمانية 

محافظة 
 دهوك

محافظة 
 حلبجة 

 ادارة 
 كرميان 

 ادارة 
 رابرين 

 (85-80)انشاء مجمع سوالف السياحي، فندق،  180
ت تلفريك، مكان لتأجير الدراجابیوت سیاحیة، 

مطعم،  (3)، مكان لالستراحة، (ATV)النارية 
اطفال، نادي رياضي، مساحة للتخييم،  العاب

 مكان تجاري، ساحة رئيسية

    1       

، ساحة كلي بيديلفي  سياحيانشاء مجمع  181
 رئيسية، مطعم، مكان لالستراحة، ساحة العاب 

    1       

مدينة سري سادا السياحي، مطعم، کافتريا، انشاء  182
 مخيمات سياحية، بارك

    1       

سياحي، موتيل، مطعم، کافتريا، المجمع روما  183
قاعة حفالت، قاعة العاب الكترونية، قاعة العاب 

 لالطفال
        1   

   1  2       ك في كالر و حلبجة.ا بارانشاء اكو  184
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 حکومة اقلیم کوردستان

ستثمارالهیئة ا  

 خطة المشاريع  رقم
محافظة 

 اربيل 
محافظة 
 سليمانية 

محافظة 
 دهوك

محافظة 
 حلبجة 

 ادارة 
 كرميان 

 ادارة 
 رابرين 

، ساحة بردسور في منطقة سياحي مشروع 185
ل، رئيسية، موتيل، ملعب ركوب االحصنة و الخیو

ارات، مركز بولينك وميدان بليارد، ميدان سباق سي
ملعب تنس وسكواش، مسبح مفتوح ومغلق، 

اطفال،  العاب مغلق ومفتوح،  ملعب كرة قدم
 اكوا بارك و مطعم

        1   

 العاب، قولة برزفي منطقة  سياحيمشروع  186
اطفال، بیوت سیاحیة، مكان خاص لتأجير 

، مساحة خاصة للرياضة، (ATV)الدراجات النارية 
، ساحة رئيسية، مكان (2)مكان لالستراحة، مطعم 

مكان و ير الزوارق، موقف سيارات، حدائقتاج
 (ميني كولف)كولف 

        1   

نهر  فافعلى ضمشروع بنكرد شيروانة السياحي  187
 31ساحة رئيسية، متحف، اماكن تجاري، سيروان، 

ين ، لعبة المتاهة ب بیوت سیاحیة، مطعم، كافي
 ، مكان حفالتاالعشاب و النباتات الطبيعية

 حديقة عضوية نباتيةو

        1   
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 حکومة اقلیم کوردستان

ستثمارالهیئة ا  

 خطة المشاريع  رقم
محافظة 

 اربيل 
محافظة 
 سليمانية 

محافظة 
 دهوك

محافظة 
 حلبجة 

 ادارة 
 كرميان 

 ادارة 
 رابرين 

شاسوار السياحي، ساحة  مشروع سد باوة 188
رئيسية، فندق، فندق خاص للشباب، ملعب مائي 

اطفال، قاعات مفتوحة  العابو مسبح مفتوح، 
ومغلقة للحفالت، مراكز تجارية، ملعب رياضي 

ق على الماء، مغلق و مفتوح، ملعب مائي وتزحل
 کافتريا  (3)و  مكان استراحة، مطعم

        1   

مشروع كالر السياحي، سوق تجاری عصري،  189
 اطفال، مطعم، كافي، حديقة ...الخ  العاب

        1   

، ساحة سد الوندفي منطقة   سياحيمشروع  190
نجوم، موتيل، خدمات مياە،  4رئيسية، فندق 

حدائق، اماكن مغلقة و مفتوحة للحفالت، اماكن 
تجارية، ملعب رياضي مغلق و مفتوح، ميني 

بیوت  50مطعم، تزحلق على الجليد،  (2)كولف، 
مكان  و (ATV)سیاحیة، تاجير دراجات نارية 

 لالستراحة

        1   

سية، مشروع سياحي في سنکر، ساحة رئي 191
مكان تأجير  و خدمات المياە، مكان استراحة

 الزوارق 
        1   
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 حکومة اقلیم کوردستان

ستثمارالهیئة ا  

 خطة المشاريع  رقم
محافظة 

 اربيل 
محافظة 
 سليمانية 

محافظة 
 دهوك

محافظة 
 حلبجة 

 ادارة 
 كرميان 

 ادارة 
 رابرين 

، ساحة عيسايىفي منطقة  سياحيمشروع  192
 رئيسية، مطعم، مكان استراحة وتخييم، خدمات

 مكان لتأجير الزوارق و
        1   

 سرتك ميدان،في منطقة انشاء مجمع سیاحي  193
ساحة رئيسية، فندق، حدائق، تلفريك، تحسينات 
رياضية و صعود اماكن عالية، تحسينات لتمضية 
الوقت و الصعود بالحبل، موقف سيارات، خدمات، 

 و مطعم على الجبل، اماكن عالية للتمتع بالطبيعة
 مكان استراحة

        1   

   1         اكوا بارك السياحي سد باوة شاسوار  194
انشاء مدينة العاب في كالر مع كل الخدمات  195

 الالزمة
        1   

مع كل و حلبجة  انشاء حديقة حيوانات  في كالر  196
 الخدمات الالزمة

      2  1   

انشاء متحف اثری مع جمیع الخدمات السیاحیة  197
 الالزمة

        1   

   1         ملحقاته مع تلفريك مشروع 198
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 حکومة اقلیم کوردستان

ستثمارالهیئة ا  

 خطة المشاريع  رقم
محافظة 

 اربيل 
محافظة 
 سليمانية 

محافظة 
 دهوك

محافظة 
 حلبجة 

 ادارة 
 كرميان 

 ادارة 
 رابرين 

 ملعب ركوب االحصنة و الخیول مع جمیعانشاء  199
 الخدمات السیاحیة الالزمة

        1   

             اثار  
       1 1 1 (رفمثل لو ةذو عالمة عالمی)انشاء متحف اثري  200

             خدمات الماء و المجاريقطاع  
في جومان،  الشربانشاء وحدات تصفية الماء  201

، خليفان، مخرس، حرير، كونة كوند، خبات
 الياسورو  قوشتبة، سيدكان

10           

عربت، دوكان، ) الشربوحدات تصفية مياە  202
وتة، نرمسين، قشقولي، كوبتبة، خلخاالن، خي

 (ةسرجاو ك وسنكاو، سيت
  10         

بردرش، جم ) الشربية مياە فانشاء وحدات تص 203
 (سيميل و بركات، منكيش، شيخان

    5       

كرميان، ) الشربانشاء وحدات تصفية المياە  204
 (قربالغ و كاالر، بيباز

        4   

           1 انشاء وحدات معالجة المياە الثقيلة في خليفان  205
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 حکومة اقلیم کوردستان

ستثمارالهیئة ا  

 خطة المشاريع  رقم
محافظة 

 اربيل 
محافظة 
 سليمانية 

محافظة 
 دهوك

محافظة 
 حلبجة 

 ادارة 
 كرميان 

 ادارة 
 رابرين 

تعملة انشاء معمل انتاج المواد الکيمياوية المس  206
 في معالجة مياە الشرب 

1 
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 حکومة اقلیم کوردستان

ستثمارالهیئة ا  

(2020)االستثمار في قطاع الكهرباء من سنة   
الطاقة في االقليم لتشغيل مصادر  عزيزعتبر االستثمار في قطاع الكهرباء من االحتياجات الضرورية لتقوية وتی •

 .كافة المشاريع
المصادر ملوثة للبيئة الى تبديل الحصول على الطاقة من المصادر الیهدف االستثمار في قطاع الكهرباء الی  •

 الصديقة للبيئة.
 .للطاقة في أقليم كوردستان التحتیةتقوية البنية  •
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 حکومة اقلیم کوردستان

ستثمارالهیئة ا  

 خطة المشاريع  رقم
محافظة 

 اربيل 
محافظة 
 سليمانية 

محافظة 
 دهوك

محافظة 
 حلبجة 

 ادارة 
 كرميان 

 ادارة 
 رابرين 

             قطاع الكهرباء  
 /انشاء محطة تولید الکهرباء بالطاقة الشمسية  207

 المرحلة االولى
1 1 1   1   

 /انشاء محطة تولید الکهرباء بالطاقة الشمسية  208
 المرحلة الثانية 

1 1 1   1   

 /انشاء سد هايدروباور دم دم في قضاء دوكان  209
 ناحية طق طق 

  1         

       1     انشاء سد هايدروباور في باكرمان 210
انشاء سد هايدروباور في جم سيرمو على نهر  211

 خابور 
    1       

           1 انشاء سد هايدروباور ديرانة  212
       1     انشاء سد هايدروباور خواليش على نهر خابور  213
       1     رشاو  -هايدروباور ديرلوك  مشروعانشاء 214
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 حکومة اقلیم کوردستان

ستثمارالهیئة ا  

(2020)االستثمار في قطاع الصحة من سنة   
جلب التقنيات حيث يؤدي الى تنمية هذا القطاع من خالل  االستثمار في قطاع الصحي ضروري جدا یعتبر •

 .(العالمات العالمیة)تستند علی المعاییر الدولیة باستخدام  لتياؤسسات منشاء الالحديثة وا
 .من خالل السیاحة الطبیة الصحي القطاع ةیتنم لیاالستثمار في قطاع الصحة ا یؤدی •
 .يؤدي الى تقليل العبأ المالي على المواطنين من خالل المعالجة الطبية داخل االقليم بدال من السفر الى الخارج •
 .علميةو الخلق فرص عمل خاصة لخريجي الدراسات الطبية  •
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 حکومة اقلیم کوردستان

ستثمارالهیئة ا  

 خطة المشاريع  رقم
محافظة 

 اربيل 
محافظة 
 سليمانية 

محافظة 
 دهوك

محافظة 
 حلبجة 

 ادارة 
 كرميان 

 ادارة 
 رابرين 

             ةقطاع الصح  
سرير في بنصالوة،  (50)انشاء مستشفى عام  215

 ميركة سور  و سوران، خبات، شقالوة
6           

           1 سرير في سوران  (50)انشاء مستشفى السرطان  216
سرير في مركز  (50)انشاء مستشفى السرطان  217

 اربيل 
1           

           1 سرير في سوران  (50)انشاء مستشفى الوالدة  218
سرير في  (50)انشاء مستشفى امراض نفسية  219

 شقالوة  سوران و
2           

           1 انشاء مدينة طبية في كويسنجق 220
سرير في  (50)انشاء مستشفى تخصصی  221

 كويسنجق 
1           

           1 انشاء مركز تخصصي للعيون  222
           1 انشاء مركز عالج طبيعي في كويسنجق 223
رير في مرکز س (50)انشاء مستشفى عام  224

 مان اورهالمحافظة و حلبجة و 
  5   2     
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 حکومة اقلیم کوردستان

ستثمارالهیئة ا  

 خطة المشاريع  رقم
محافظة 

 اربيل 
محافظة 
 سليمانية 

محافظة 
 دهوك

محافظة 
 حلبجة 

 ادارة 
 كرميان 

 ادارة 
 رابرين 

 في جمجمال، سيد سرير (25)انشاء مستشفى عام  225
 صادق، دربنديخان، شارزوور، جوارتا، دوكان،

 بازيان و بيرمكرون، قرداغ
  11         

سرير في مرکز  (50)انشاء مستشفى اطفال  226
 المحافظة

  3         

ال، سرير في جمجم (25)انشاء مستشفى اطفال  227
 شارزوور  و سيدصادق، دربنديخان، بينجوين

  5         

سرير في مركز  (50)انشاء مستشفى نساء وتوليد  228
 المدينة 

  3         

سرير في  (25)انشاء مستشفى نساء وتوليد  229
و  ل، سيدصادق، دربنديخان، بينجوينجمجما

 شارزوور
  5         

         1   سرير  (50)انشاء مستشفى السرطان الخاص  230
         3   سرير  (50)انشاء مستشفى لمعالجة الكلى  231
سرير في  (25)لى انشاء مستشفى لمعالجة الك 232

 دربنديخان  و جمجمال، سيدصادق
  3         

         1   سرير  (50)انشاء مستشفى لمعالجة امراض القلب  233
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 حکومة اقلیم کوردستان

ستثمارالهیئة ا  

 خطة المشاريع  رقم
محافظة 

 اربيل 
محافظة 
 سليمانية 

محافظة 
 دهوك

محافظة 
 حلبجة 

 ادارة 
 كرميان 

 ادارة 
 رابرين 

 (50)انشاء مستشفى لمعالجة السرطان باالشعة  234
 سرير

  1         

 (50)انشاء مستشفى عمليات الكسور و العظام  235
 سرير 

  3         

 (25)و العظام  انشاء مستشفى عمليات الكسور 236
 دربنديخان  و سرير في سيد صادق

  2         

 (50)انشاء مستشفى عمليات الدماغ و االعصاب   237
 سرير 

  3         

 (25)اب االعص انشاء مستشفى عمليات الدماغ و 238
 دربنديخان  و سرير في جمجمال، سيدصادق

  3         

 (50)انشاء مركز عمليات الحنجرة و االنف و االذن  239
 سرير 

  3         

 (25)ة انشاء مركز عمليات االنف و االذن و الحنجر 240
 دربنديخان و  سرير في جمجمال، سيدصادق

  3         

و المفاصل و الروماتيزم  العظامانشاء مستشفى  241
 سرير  (50)

  3         
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 حکومة اقلیم کوردستان

ستثمارالهیئة ا  

 خطة المشاريع  رقم
محافظة 

 اربيل 
محافظة 
 سليمانية 

محافظة 
 دهوك

محافظة 
 حلبجة 

 ادارة 
 كرميان 

 ادارة 
 رابرين 

زم و المفاصل و الروماتي العظامانشاء مستشفى  242
 دربنديخان و سرير في جمجمال، سيدصادق (25)

  3         

         3   سرير  (50)انشاء مركز العالج الطبيعي   243
سرير في  (25)عي انشاء مركز العالج الطبي  244

 دربنديخان و جمجمال، سيدصادق
  3         

         2   انشاء مركز فحوصات مختبرية   245
انشاء مركز المعالجة باالشعة في مرکز المحافظة   246

 دربنديخان  و ، جمجمال، سيدصادق(3)
  6         

سرير في  (50)انشاء مستشفى االمراض النفسية   247
و  ، جمجمال، سيدصادق(2)المحافظة  مرکز

 دربنديخان
  5         

       1     سرير  (50)انشاء مستشفى السرطان   248
سریر في مرکز  (100)انشاء مستشفى الوالدة   249

 المحافظة و االقضیة التابعة لها
    4       

 2            (قلعة دزە، رانية)انشاء مستشفى عام   250
 1     2     انشاء مركز امراض القلب   251
 1           (رانية)انشاء مركز اطفال انابيب  252
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 حکومة اقلیم کوردستان

ستثمارالهیئة ا  

 خطة المشاريع  رقم
محافظة 

 اربيل 
محافظة 
 سليمانية 

محافظة 
 دهوك

محافظة 
 حلبجة 

 ادارة 
 كرميان 

 ادارة 
 رابرين 

 1           انشاء مركز المعالجة باالشعة  253
 1           انشاء مركز تخصصي للعيون  254
 1           انشاء مركز خاص للعالج الطبيعي  255
سرير في دهوك، زاخو،  (50)عام  انشاء مستشفى 256

 سيميل و ، اميدي، بردرش، شيخانةرعق
    7       

سرير في دهوك،  (50)انشاء مستشفى اطفال  257
 ةرعق  و زاخو، سيميل

    4       

الكلى في دهوك  اضمراانشاء مستشفى لمعالجة  258
 وزاخو 

    2       

 الكسور في دهوك العظام و ةانشاء مركز جراح 259
 ةرعق و ، زاخو، سيميل(2)

    5       

الدماغ و االعصاب في دهوك،  ةانشاء مركز جراح 260
 ةرعق و زاخو، سيميل

    4       

نف و االذن في الحنجرة و اال ةانشاء مركز جراح 261
 ةرعق و دهوك، زاخو، سيميل

    4       

و المفاصل و الروماتيزم  العظامانشاء مستشفى  262
 ،ةرعقسرير في دهوك، زاخو، سيميل،  (50)

    4       
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 حکومة اقلیم کوردستان

ستثمارالهیئة ا  

 خطة المشاريع  رقم
محافظة 

 اربيل 
محافظة 
 سليمانية 

محافظة 
 دهوك

محافظة 
 حلبجة 

 ادارة 
 كرميان 

 ادارة 
 رابرين 

 انشاء مركز تخصصی للعالج الطبيعي في دهوك، 263
 ، ، اميدي ةرعقخو، سيميل، از

    5       

       1     انشاء مختبر مرکزی للفحوصات الطبیة 264
       1     انشاء مركز خاص للفحوصات االشعاعية  265
لعالج االسنان في دهوك، زاخو،  فيانشاء مستش 266

 ، اميدی، بردرش، شيخان ةر،عق سيميل
    7       

في سرير  (35)انشاء مركز لعالج االمراض النفسية  267
 ةرعقدهوك، زاخو، اميدی، 

    4       
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 حکومة اقلیم کوردستان

ستثمارالهیئة ا  

(2020)االجتماعية من سنة  شؤوناالستثمار في قطاع ال  
تطور هذا القطاع من خالل دعم ومساعدة الی جدا ويؤدي  ن االجتماعية مهموفي قطاع الشؤعتبر االستثمار ی •

شردين باستعمال التقنيات الحديثة وانشاء مراكز الرعاية مو اليتام و االمسنين و الذوي االحتياجات الخاصة 
 .(عالمات العالمیة)دولية الخاصة وفقا لمعايير 

 .بدال من السفر الخارجفي االقليم هيل ذوي االحتياجات الخاصة أالعادة تيتسبب في تقليل العبأ المالي  •
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 حکومة اقلیم کوردستان

ستثمارالهیئة ا  

 خطة المشاريع  رقم
محافظة 

 اربيل 
محافظة 
 سليمانية 

محافظة 
 دهوك

محافظة 
 حلبجة 

 ادارة 
 كرميان 

 ادارة 
 رابرين 

             ن االجتماعية والشؤقطاع   
         1 1 انشاء دار رعایة المسنين  268
           2 لمعالجة مدمني المخدرات  ةانشاء مركز و مصح 269
كويسنجق، )انشاء مركز الرعایة و تأهیل التوحد  270

  (سوران، رانية
2         1 

   1         (دربنديخان)انشاء مرکز اعداة تاهيل الدماغ  271
داة تاهيل المعوقين و ذوی اانشاء معهد اع 272

 الخاصةاالحتیاجات 
2 1 1 1 1   
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 حکومة اقلیم کوردستان

ستثمارالهیئة ا  

(2020)طرق من سنة و الاالستثمار في قطاع السكني   
المؤجرين من خالل  یالعبأ عل خفضيجار وو االيؤدي االستثمار في قطاع االسكان الى معالجة مشكلة السكن  •

سكنية ذات يمكن النهوض بهذا القطاع بانشاء وحدات  المحدودلذوي الدخل  (صندوق االسكان)مشاريع االسكان 
 .مواصفات عالية لذوي الدخل العالي

 .معدات االنشائية الحديثة في هذا القطاعو التقوية ورفع مستوى التقنيات االنشائية من خالل ادخال  •
مناطق العراق و  ببقية وربط طرق االقليم (نفاقو االالجسور )بانشاء خطوط المرور السريعة تقوية قطاع الطرق  •

 .عبر المنافذ الحدودیةرق الخارجية بالط الدول المجاورة
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 حکومة اقلیم کوردستان

ستثمارالهیئة ا  

 خطة المشاريع  رقم
محافظة 

 اربيل 
محافظة 
 سليمانية 

محافظة 
 دهوك

محافظة 
 حلبجة 

 ادارة 
 كرميان 

 ادارة 
 رابرين 

             طرققطاع االسکان و ال  
وحدة سكنية للمواطنين ذوی الدخل  (10000)انشاء  273

 المحدود
 حسب احتياجات المناطق

انشاء شبکة طرق سريعة بين محافظات االقليم و  274
ربطها بالطرق الدولية من خالل المنافذ الحدودية 

 كم بأتجاهين  820بطول 
 شبکة طرق
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 حکومة اقلیم کوردستان

ستثمارالهیئة ا  

(2020)من سنة  مواصالتو الالنقل االستثمار في قطاع   
قویة  بنية تحتية خالل انشاءمن ر في هذا القطاع یتطوو تنمية في قطاع النقل في االقليم الى  يهدف االستثمار •

 .بموجب المعاییر الدولیة الحدیثة مواصالت في االقليمو الللنقل  و متطورة
 .المنافذ الحدودية عبرعراق و الدول المجاورة ربط االقليم بال •
محطات و مخازن و التجارية و التطوير المناطق المحيطة بالمطارات الدولية في االقليم من الناحية السياحية  •

 .الطیران
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 حکومة اقلیم کوردستان

ستثمارالهیئة ا  

 خطة المشاريع  رقم
محافظة 

 اربيل 
محافظة 
 سليمانية 

محافظة 
 دهوك

محافظة 
 حلبجة 

 ادارة 
 كرميان 

 ادارة 
 رابرين 

             قطاع النقل و المواصالت   
 102انشاء شبکة خطوط ترام واي بأتجاهين بطول  275

 کم
1           

 60بطول  انشاء شبکة خطوط ترام واي بأتجاهين 276
 كم

  1         

 55انشاء شبکة خطوط ترام واي بأتجاهين بطول  277
 كم

    1       

 100انشاء شبکة خطوط ترام واي بأتجاهين بطول  278
 كم

1           

 70انشاء شبکة خطوط ترام واي بأتجاهين بطول  279
 كم

  1         

انشاء شبکة خطوط ترام واي بأتجاهين بطول   280
 كم50

    1       

   1    انشاء تيرمينال حديث  مع ملحقاته 281
 - دهوك -زاخو )انشاء شبکة السکك الحديدية  282

باتجاهين  (باشماغ-بنجوين  -سليمانية  -اربيل 
 كم 650

1 
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 حکومة اقلیم کوردستان

ستثمارالهیئة ا  

 خطة المشاريع  رقم
محافظة 

 اربيل 
محافظة 
 سليمانية 

محافظة 
 دهوك

محافظة 
 حلبجة 

 ادارة 
 كرميان 

 ادارة 
 رابرين 

 انشاء محطات طيران اضافية مع ملحقاتها حسب 283
 تصميم االساسي لمطار السليمانية الدولي 

  1         

انشاء فندق و مراكز تجارية و مواقف سيارات  284
 حسب التصميم االساسي للمطار 

  1         

انشاء مدينة الشحن، تحتوي علي الملحقات  285
ة و اماکن وقوف االدارية و االمنية و التجاري

 نات في اطار مطار اربيل الدولي السيارات و الشاح
1           

نجوم براند ومخازن في اطار مطار  4انشاء فندق  286
 اربيل الدولي 

1           

انشاء اماکن تحضير و تجهيز االطعمة في مطار  287
 اربيل الدولي 

1           

           1 انشاء مراكز تجارية في مطار اربيل الدولي  288
انشاء مراكز صيانة الطائرات و مخازن المواد  289

 MROاالحتياطية وكافة الخدمات 
1           

انشاء مطاعم وخدمات المسافرين في مطار اربيل  290
 الدولي 

1           
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 حکومة اقلیم کوردستان

ستثمارالهیئة ا  

(2020)ة من سنة یمدراسات العلو الاالستثمار في قطاع التعليم العالي   

لکافة ة ن خالل انشاء مراكز البحوث العلميتطوير هذا القطاع مالی يهدف االستثمار في قطاع التعليم العالي  •
 .لتخصصات المختلفةا

 .انشاء المستشفيات التعليمية لتدريب وتأهيل الكوادر الطبية •
 .تسهيل حركة نقل الطالب وتقليل الزحام في المدن •
هدف سکن مناسبة ی القطاع الخاص بأجورانشائها عن طریق طلبة من خالل سكن الدور ل تطوير االقسام الداخلية •

  .يو االهال تقليل العبأ المالي على الحكومةالی 
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 حکومة اقلیم کوردستان

ستثمارالهیئة ا  

 خطة المشاريع  رقم
محافظة 

 اربيل 
محافظة 
 سليمانية 

محافظة 
 دهوك

محافظة 
 حلبجة 

 ادارة 
 كرميان 

 ادارة 
 رابرين 

             قطاع التعليم العالي و البحث العلمي  
   1    انشاء جامعة خاصة في حلبجة 291
     1 1 1 1 انشاء مستشفى تعليمي للجراحات التخصصية 292
انشاء مركز بحوث علمیة و مختبرات البحوث و  293

  (R & D ،Scientific Labs)التطوير 
1 1 1 1     

 Student)انشاء شبکة نقل خاص بالطالب مثل  294
Bus)  

 احتیاجات المحافظاتحسب 

     1 1 1 1 (تعلیمي)انشاء مراکز التدريب و التأهيل المهني  295
 حسب احتیاجات المحافظات انشاء مجمع رياضي و قاعة العاب االولمبية مغلقة 296
 حسب احتیاجات المحافظات انشاء اقسام داخلية للجامعات و المعاهد  297
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 حکومة اقلیم کوردستان

ستثمارالهیئة ا  

(2020)شباب من سنة الو الثقافة  قطاعاالستثمار في   

يع نشاء المشارالخاص وذلك باشباب من خالل القطاع و اليهدف االستثمار في هذا القطاع الى تنمية قطاع الثقافة  •
 في محافظات االقليم.ذات العالقة المختلفة 

 .تطوير قطاع الفنون من خالل القطاع الخاص •
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 حکومة اقلیم کوردستان

ستثمارالهیئة ا  

 خطة المشاريع  رقم
محافظة 

 اربيل 
محافظة 
 سليمانية 

محافظة 
 دهوك

محافظة 
 حلبجة 

 ادارة 
 كرميان 

 ادارة 
 رابرين 

             قطاع الثقافة و الشباب   
             الفنون  

     1 1 1 1 لتعلیم و التدریب الفني ل (متکامل)انشاء مرکز  298
             الرياضة  

 1 1 2 2 3 3 الریاضیةتعلیم و تدریب الریاضة و االلعاب  299
             الشباب 

   1   1     انشاء معهد التدريبي المهني 300
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 حکومة اقلیم کوردستان

ستثمارالهیئة ا  

(2020)االستثمار في كوردستان من سنة   
  .ة من خالل االستثمارؤانشا ويمكنأي مشروع اخر لم يتم ذكره في هذة الخطة  •

 

 



حكومة أقليم كوردستان

مجلـس الوزراء

هيئة االسـتثامر




