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همزمان با نمایشگاه بین المللى ساختمان و صنایع غذایى اربیل

موبایل
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دهوك
 اربیل
سلیمانیه

USD
Billion 46.9

کردستان عراق
فعالیت هاى اقتصادى کردستان : 

تعداد پروژه هاى انجام شده در طى سال هاى 2010  الى 2020 

منبع :بخش مطالعات و اطالعات و مدیریت اطالعات اقلیم کردستان

پس از یک تجربه تلخ از یک دوره بن بست اقتصادى تحمیل شده به کشور  . 
عراق و منطقه کردستان به خاطر جنگ ،منطقه اقلیم کردستان سعى در بازگشت 

به وضعیت سابق خود در بازار تجارت منطقه خاورمیانه مى باشد
با توجه به محیط کسب و کار و بازار آزاد تجارى این منطقه و همچنین جمعیت 

رو به رشد اقلیم کردستان (  5.5جمعیت میلیون نفر) و عدم توانایى در رفع 
نیازهاى داخلى ، بازار کردستان را تبدیل به بازارمصرفى بزرگ و جذاب براى 

سرمایهگذاران محلى و بین المللى وشرکت هاى بخش خصوصى نموده است .
 در حقیقت بخش تجارت ،یکى از محرك هاى اصلى رشد اقتصادى در حکومت 

اقلیم کردستان و عراق مى باشد . با توجه به آمار دفتر سرمایه گذارى کردستان ،   
85 درصد از کل واردات این منطقه ( 5 تا 5.5 میلیارد دالر )و تجارت خارجى 
ساالنه آن منطقه از طریق کشور ترکیه صورت مى گیرد و غالبا در زمینه هاى 

ساخت و ساز و مسکن مى باشد و همچنین طى قراردادى 50 ساله ،صادرات گاز 
از کردستان به ترکیه آغاز مى شود . طبق بررسى هاى انجام شده توسط وزارت 
تجارت و صنعت دولت کردستان ، 94 درصداز قراردادهاى تجارى این منطقه با  
15 کشور امضا شده است و شامل واردات در زمینه هاى الکترونیک ،محصوالت 

آهنى و محصوالت غذایى به ویژه خوار و بار وگوشت و مرغ مى باشد .

عبارتند

یارانه دریافت
رپر حصا

سال) 5)
 وملى

ز است

مزایاى عمومى اعطا شده به پروژه هاى سرمایه گذارى واجد شرایط • 
از:

• * ارائه قطعه زمین براى .
• * ارائه زیرساخت هاى عمومى به وژه.

* معافیت از مالیات شرکت هاى بزرگ (10 سال) و عوارض گمرکى . •
 • برخورد یکسان با سرمایه گذاران خارجى .

 • سرمایه گذاران خارجى این امکان را دارند که با و یا بدون  شریک محلى در
کردستان سرمایه گذارى کنند  و حتى قادر به استخدام نیروى کار خارجى 

هستند . 
• بازگشت کامل سود حاصل از سرمایه گذارى به وطن مجا . • 

قوانین سرمایه گذارى
 اقلیم کردستان

این قوانین در مورد تمام بخش هاى اقتصادى غیر از بخش نفت و گاز موثق است :

تهران -شھرك غرب  - خیابان فرحزادى-خیابان سپهر - پالك 21- طبقهدوم 

تلفن:33000034120           
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Mr. Ayman Nami Mansour, 
Salahaddin Investment Company  مشاور شرکت سرمایه گذارى

Mr. Mazin Sirwan Barzani, 
Korek Telecom سرپرست مدیر دیجیتال سازى شرکت

Mr. Muhammad Shafiq, 
 Vana Office Furnitureمدیر شرکت

BAHRAIN
CANADA
CHINA
CZECH REPUBLIC
EGYPT
FRANCE
INDIA
IRAN
IRAQ
ITALY 
JORDAN 
KUWAIT

LEBANON
NETHERLANDS
PAKISTAN 
POLAND 
QATAR
SAUDI ARABIA
SRI LANKA
SWEDEN 
TURKEY 
UAE 
USA

 نمایشگاه بین المللى جنرال
اربیل در سال 2019

266

بازار کوردستان
در نگاهى اجمالى

منابع:دولت اقلیم کردستان ، صندوق بین المللی پول ، اتحادیه سرمایھ گذاران کردستان

                                                 کشور هاى شرکت کننده 

10,457
بازدید کننده

3.4%

2019 2020

4.7%

رشد اقتصادى عراق

ERBIL INTERNATIONAL FAIR 2021  |  WWW.EIF-EXPO.COM

2017 2018

$3.6BN

$712MN

 حجم تجارت در منطقه
کوردستان

$19 BN

$

$251 MN

$

9
 پاویون اى ملى

شرکت کننده

4,950
فضاى نمایشگاه

 بودجه ى پروژه هاى توسعه یابى
در حکومت منطقه اى کوردستان

2019

سرمایه گذارى در کوردستان

. طبق اعالم اتحادیه سرمایه گذاران کردستان ، منطقه کردستان شاهد 
احیاى مداوم فعالیت هاى سرمایه گذارى و تجارى است و هم چنین 

اکنون بیش از 60٪ پروژه هاى سرمایه گذارى در زمینه آموزش ، 
بهداشت ، راه و خدمات عمومى از سر گرفته شده است. 

. حکومت منطقه اى کردستان و حکومت ایران به منظور تسهیل تجارت و 
سرمایه گذارى ، در پى تاسیس منطقه آزاد تجارى در استان حلبچه مى باشند.

این یک فرصت عالى براى شرکت ما بود تا برند تجارى ما را ارتقا دهد و ما یک 

موفقیت بزرگ براى نام خود به عنوان Salahaddin Investment Company ،   که 

یک شرکت سرمایه گذارى است ، و همچنین پپسى به عنوان شرکت انحصارى در این 

رویداد ، براى ارتقا در برابر رقباى خود داشتیم. این یک رویداد عالى است ، افراد 

د ، زیادى اینجا هستند و هر ساله بهتر مى شوند. ما قطعًا سال آینده اینجا خواهیم بو

ما به همه توصیه مى کنیم که شرکت کنند

تا االن خوب بوده. ما افراد زیادى داشته ایم که به اینجا مى آیند و با ما به نتیجه مى 

رسند. امسال بسیار عالى بوده است ، این واقعیت واقعا نشان مى دهد که اقتصاد در 

حال رشد است.افرادبسیار و همچنین گروه هاى مختلفى از شرکت هاى خدماتى و 

صنعتى در حال بازدید هستند.

این یک رویداد عالى است ، ما از بسیارى از بازدیدکنندگان که براى صنعت ما مفید 

هستند استقبال کردیم. ما از این نمایشگاه راضى هستیم و امیدواریم هر ساله این 

نمایشگاه تکرار شود. این سومین مشارکت ما است و سال آینده برمى گردیم



“Despite the multiple 
challenges facing 
Kurdistan, the KRG has 
been able to maintain 
stability and security. 
Kurdistan Region remains 
safe and secure and is 
open for business.”

KRG Foreign Minister, Falah 
Mustafa

موضوعات نمایشگاهى

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 پالستیک
 بانک و بیمه و بورس

لوازم خانگى برقى و گازى
 خودرو و قطعات خودرو

دکوراسیون داخلى 
الستیک وتایر

ظروف یکبار مصرف
لوازم پالستیکى خانگى

کلیه ى محصوالت پلیمرى
 مواد اولیه

مواد بازیافتى •

 •
•
 •

•
 •

•
 •

•
 •

•
•

مواد شیمیایى
آرایشى بهداشتى سلولزى و شوینده

 مبلمان و لوازم چوبى
پوشاك و منسوجات

 فرش و موکت
کیف و کفش چرم

 ظروف چینى و سرامیکى
 صنایع دستى و گردشگرى

اسباب بازى
زیور آالت

 رنگ رزین چسب 

                               بازدید کنندگان :

•
•
 •

•
 •

•

ن مشاورا
ن پیمانکارا

دولتى رتبه  دیپلمات ها و مقامات عالى
مهندسین

ن کارآفرینا
ن گذارا سرمایه

ت •  متخصصان فناورى اطالعا

 •
•
 •

•
 •

المللى تجار و فعاالن مطرح صنعتى داخلى و بین
ن کنندگا تولید

ه پروژ مدیران  صاحبان و
عمومى کنندگان  مصرف

ن کنندگا توزیع  تامین کنندگان و
ن • خریدارا



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 Venue محل 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

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 :

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

هم اکنون غرفه خود را رزرو کنید :

 Name 

OJAN  International Exhibitions and Conferences      No. 21, Sepehr St, Farahzadi Blvd, Tehran, Iran         Tel: +98214300033           Email: info@ojangroup.com 



www.OJANGROUP.com 6

  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

شرح                                      قیمت   

هر متر مربع           290  دالر

فضاي نمایشگاهی و ثبت نام 

2

فضاىخام بدون تجهیزات

1

تهران -شھرك غرب  - خیابان فرحزادى-خیابان سپهر - پالك 21- 
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چهاردهمین نمایشگاه بین المللى بازرگانى اربیل

 عراق - اربیل
29 شهریور الى 1 مهر

مرکز بین المللى نمایشگاهى اربیل 

با محوریت     گسترش روابط بین المللى تجارت  د ر 

هر متر مربع         330  دالرفضاى با تجهیزات 

هر متر مربع        175 دالرفضاى بیرونی

امکانات غرفه شامل
عدد میز یک

دو عدد صندلى
 کف پوش

سیستم آلومینیوم 
دیواره سر 
درب غرفه

پریز برق
روشنایى

Bayat1
Line
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