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agrIculture Sector  
in the KurdiStan reGion 
a changing landscape creates new investment 
opportunities

The agriculture sector in the Kurdistan Region has seen a considerable 
change in recent years, and therefore has the potential to play a prominent 
role in supporting the growth of the local economy. As such, the KRG 
has prioritized the development of its agriculture industry to encourage 
greater foreign investment. In accordance with this, the MOP has proposed 
an aggressive investment policy that allots USD 1.2 billion to finance 
development of the industry over the next 7 years, allowing for the 
implementation of approximately 1,200 new projects, as well as 37 new 
plans and case studies. Roughly 85% of these programs would be initiated 
between 2015 and 2017.

food ImportS
The Kurdistan Region relies on imports for almost all food categories. 
Currently, the Region meets 39% of its domestic food demand, and reliance 
on imports is likely to increase during the next few years as demand 
continues to outpace production. Other than cereals and meat, essential 
food imports also include cooking oil, canned and processed food, fruits, 
dairy products, dried fruits and nuts, bottled beverages and juices.
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Iraq agro-food 2015

Organized by IFP Iraq (International Fairs & Promotions) under  
the auspices of the Iraqi Ministry of Agriculture and KRG’s  
Ministry of Agriculture and Water Resources, Iraq Agro-Food 2015, 
the 8th International Trade Exhibition for Agriculture, Food, Food 
Processing and Packaging, will be held from 16 to 19 November 
at the Erbil International Fair Ground, Kurdistan-Iraq.

Iraq Agro-Food is one of the region’s most important  
exhibitions in the field of agro-food products and technologies, 
supplying Iraq and its people with their main agricultural and 
nutritional needs. Iraq Agro-Food attracts many decision-makers,  
experts, agricultural associations, and thousands of  
professional visitors. 

Nurtured by the participation of increasing number of 
international and local agriculture and food experts, the show  
offers exclusive prospects for national and international agriculture 
and food specialists to meet manufacturers, suppliers, traders  
and businesspeople, thus gaining access to a booming sector.

  
Iraq Agro-Food 2015 promises to once again provide your company 
with unmatched opportunities to enter the Iraqi markets and 
identify new growth possibilities for your business.

whY exhIBIt

Whether you’re looking to meet new buyers 
or present your new products, exhibiting at 
Iraq Agro-Food gives you the opportunity to 
directly engage with your future customers  
in their own environment.

 ▶ Expand your reach in a fast growing 
food market

 ▶ Meet new prospective buyers and 
suppliers and present your new 
products to existing clients

 ▶ Position your business amidst the 
greatest concentration of buyers in 
one place 

 ▶ Expose your brand at the biggest and 
most prestigious agro-food show

 ▶ Sign contracts and agreements with 
reliable agents and distributors on 
location 

 ▶ Discover new trends and technologies 
in the food industry

 ▶ Exchange experiences and insights 
with local professionals



 

فوائد المشاركة 
 سواء كنتم تبحثون عن السبيل األمثل لدخول أحد أكبر أسواق الغذاء في المنطقة، أم تسعون 

إلى تعزيز تواجدكم فيها، وترغبون في تعريف جمهور عريض من المتخصصين وأهل القطاع على 
أحدث منتجاتكم وتقنياتكم، فالمعرض الزراعي الغذائي العراقي هو وجهتكم المطلوبة. 

�ساركوا يف املعر�ض الزراعي الغذائي العراقي وتذوقوا طعم الفر�ض املثمرة التي يقدمها لكم: 

م�ساعفة املبيعات يف �سوق ت�سهد تناميًا للطلب بفعل النمو ال�سكاين وم�ساريع التنمية  ◄

التوا�سل مع اأ�سحاب القرار واخلرباء وامل�سوؤولني و التجار واملوزعني وكل العمالء املحتملني يف اأ�سواق العراق  ◄

مواكبة حركة التطوير التي مت�سي بها الهيئات املعنية يف اإقليم كورد�ستان والعراق لتعزيز اإنتاجية القطاع  ◄

اإ�ستك�ساف جمالت ال�سراكة والتعاون مع الهيئات املحلية التي اأن�سئت خ�سي�سًا لالإ�ستثمار يف القطاع  ◄

فتح قنوات توزيع جديدة، وتو�سيع اإنت�سار العالمات التجارية اإىل دول اجلوار بالإ�ستفادة من موقع اأربيل املمّيز ◄

لقاء ال�سركات الإقليمية والدولية التي تبحث عن وكالء وموزعني لها يف الأ�سواق املحلية ◄

يتمّيز المعرض بحجم المشاركة الواسعة ومستوى 
الحضور الرفيع

 املاأكولت البحرية والأ�سماك  ◄

 امل�سامك وتربية الأ�سماك  ◄

 امل�سروبات ◄

 معّدات التخزين والتربيد ال�سناعي ◄

 معّدات اإنتاج الألبان والأجبان  ◄

 معدات تعبئة وتغليف الأغذية   ◄

وامل�سروبات 

 معّدات خدمات الطعام وال�سيافة  ◄

 املعّدات واملاكينات الزراعية  ◄

 منتجات الألبان  ◄

 املنتجات البيطرية  ◄

 نظم الري  ◄

 نظم النقل واملناولة  ◄

المعروضات
 الأعالف والإ�سافات الكيماوية ◄

 الأغذية املرّبدة واملجّلدة ◄

 الأغذية امل�سّنعة  ◄

 الأغذية املعّلبة واملجّففة ◄

 البيوت البال�ستيكية   ◄

 جتهيزات املطاعم  ◄

 تربية املوا�سي والدواجن ◄

 احلبوب ◄

 احلبوب والبقول ◄

 اخل�سار والفواكه ◄

 ال�ساي والقهوة ◄

 العلف والإ�سافات الغذائية ◄

 اللحوم والدواجن ◄



تنّظم ال�سركة الدولية للمعار�ض - العراق )IFP Iraq( الدورة الثامنة من املعر�ض 

التجاري الدويل للزراعة والأغذية وتقنّيات التعبئة والتغليف، يف مركز معر�ض اأربيل 

الدويل يف مدينة اأربيل، اإقليم كورد�ستان  - العراق، يف الفرتة بني 16 - 19 ت�سرين 

الثاين - نوفمرب، بدعم من وزارة الزراعة العراقية ووزارة الزراعة واملوارد املائية يف 

حكومة اإقليم كورد�ستان. ويعّد املعر�ض الزراعي الغذائي العراقي اأول واأكرب املعار�ض 

�سة يف جمايل الزراعة، والأغذية وتقنّياتها يف اإقليم كورد�ستان والعراق، وقناة  املتخ�سّ

رئي�سية لإمداد ال�سوق العراقية بحاجاتها الغذائية. ويحتّل املعر�ض واجهة اإهتمامات 

 امل�سوؤولني واأ�سحاب القرار يف القطاع، من الوزارات والإدارات واجلمعّيات املعنّية، 

ف�ساًل عن اخلرباء والعاملني يف املجال.

مشاركة واسعة وحضور رفيع المستوى 
 يتمّيز املعر�ض بحجم امل�ساركة الوا�سعة وم�ستوى احل�سور الرفيع، اإذ يجمع حتت �سقفه 

كافة اأهل الإخت�سا�ض يف العراق واملنطقة مبجموعة كبرية من �سركات ال�سناعات الغذائية 

من حول العامل لإ�ستعرا�ض اأو�سع ت�سكيلة من املعرو�سات التي ت�سمل الأغذية املرّبدة 

واملجّمدة واملعّلبة، اإىل جانب اأحدث التقنّيات واملنتجات واخلدمات التي تغطي كافة مراحل 

الإنتاج الزراعي. وميّثل املعر�ض اإ�ستجابة حلاجة اأهل القطاع اإىل منا�سبة جامعة وم�ساحة 

للقاء والتوا�سل وبحث فر�ض الأعمال والإ�ستثمار املتاحة يف �سوء ال�سعي احلكومي املتوا�سل 

لتحقيق الأمن الغذائي، وفر�سة لتعريف امل�سوؤولني يف القطاع العام، وامل�ستثمرين وامل�سرتين 

يف القطاع اخلا�ض باملنتجات والإمكانات املتوّفرة لدى العار�سني.

مع توّجه حكومة الإقليم نحو زيادة الدعم للقطاع الزراعي، وت�سجيع القطاع اخلا�ض 

على �سّخ مزيد من الإ�ستثمارات فيه بغر�ض حتقيق الأمن الغذائي، و�سعت وزارة 

التخطيط يف الإقليم خطة اإ�ستثمار اإ�سرتاتيجية )2013 - 2017( بقيمة 1،2 

مليار دولر لإعادة تاأهيل القطاع، وتوفري الإكتفاء الذاتي من املحا�سيل. وتت�سّمن 

الإ�سرتاتيجية تنفيذ 1،200 م�سروع زراعي جديد من قبل القطاعني العام واخلا�ض، 

اإىل جانب تطبيق 37 خّطة ودرا�سة. و�سيتم اإطالق العمل بحوايل 85% من هذه الربامج 

وامل�ساريع يف الفرتة املمّتدة بني العامني 2015 و 2017، مما يعني زيادة الطلب على 

الآلت واملعدات الزراعية واحللول الع�سرية الكفيلة بتطوير الإنتاج.

يعترب موقع اإقليم كورد�ستان اجلغرايف مثاليًا للت�سدير اإىل البلدان املجاورة مثل 

تركيا واإيران ودول اخلليج، مما يوؤدي اىل زيادة الطلب على الأغذية امل�سّنعة 

ومعدات التخزين والنقل.

المعرض الزراعي الغذائي العراقي

 قطاع األغذية الزراعية 
في إقليم كوردستان

زّوار المعرض
 امل�سوؤولون احلكوميون  ◄

 املهند�سون الزراعيون  ◄

 التّجار والوكالء واملوّزعون ◄

 الفنّيون والتقنّيون  ◄

 املزارعون   ◄

 جّتار وم�ستوردو الأغذية  ◄

 املطاعم وموؤ�ّس�سات ال�سيافة  ◄

 امل�سّنعون  ◄

 اأ�سحاب امل�ساريع  ◄

 العلماء والباحثون ◄

 املتاجر الكربى  ◄

 اجلمعيات والإحتادات التجارية  ◄

 ممثلو و�سائل الإعالم  ◄

دعم حكومي لتحقيق األمن الغذائي

أبعد من السوق المحّلية

يعّد الإ�ستثمار يف جمال ال�سناعات الزراعية 

والغذائية من اأجنح واآمن الإ�ستثمارات يف اإقليم 

كورد�ستان يف الوقت احلايل، حيث يتوّقع اخلرباء اأن 

يبقى ال�سوق يف فرتة طفرة ملا ل يقّل عن 5 �سنوات 

مقبلة. وتويل حكومة الإقليم اأهمية كبرية للقطاع 

الزراعي بو�سفه واحدًا من امل�سادر الأ�سا�سية لنمو 

الإقت�ساد يف الإقليم، حيث ت�سّكل م�ساهمة القطاع 

الزراعي حوايل 11% من اإجمايل الناجت العام املحلي 

يف الإقليم، وهو مرتبط ب�سكل وثيق بال�سناعات 

الغذائية وعلى راأ�سها الزيوت، والألبان، والدواجن. 

 قطاع األغذية الزراعية 
في إقليم كوردستان

إستثمار آمن وفرص مثمرة 



General 
INformatIoN

Travel & Accommodation
Erbil International Airport (EBL) has direct flights 
to and from Europe and the Middle East. A wide 
selection of hotels is available to exhibitors. Please 
contact the organizers for further details.

The Venue
Erbil International Fair Grounds is Iraq’s most equipped 
exhibition venue, offering state-of-the-art facilities and 
services, including:

 ▶ 24,000 SQM of exhibition space (19,000 SQM of air-
conditioned halls and 5,000 SQM of outside exhibition area)

 ▶ Business center services, internet access and ample  
parking space

 ▶ Stand contracting services, furniture rental and  
stand extras 

IFP Iraq
 IFP Iraq is a member of IFP Group, the Middle East’s most
 accomplished event organizer with a rich experience of over
 34 years and more than 480 international exhibitions with
 worldwide recognition. IFP Group organizes the region’s
 top trade fairs, designed to be ideal platforms for foreign
 and local companies doing business in Iraq and seeking
.exposure among top regional buyers and decision makers

For Sales Inquiries, Please Contact:

Book Your 
Space now

IFP Iraq

Al Mashraq Street, Villa #2, Hadiab, Ankawa, Erbil - Iraq 
Tel: +964 66 2567634 / +964 66 225 2048 
Fax: +44 20 71066688 
Email: info@ifpiraq.com,  
Website: www.ifpiraq.comMs. Rania Houjaij  

Phone: + 961 5 959 111 Ext.112 
Fax: +961 5 955 361
Email: rania.houjaij@ifpexpo.com

Mr. Rayan Bahnan 
Phone: +964 66 256 7634 / +964 66225 2048 
Fax: +964 7504678012
Email: rayan.bahnan@ifpiraq.com 

For International Sales Inquiries:

For Local Sales Inquiries:



معلومات عاّمة

اإلقامة والسفر 
تقوم العديد من �سركات الطريان يف اأوروبا وال�سرق الأو�سط بت�سيري 

رحالت مبا�سرة ومنتظمة اإىل مطار اأربيل الدويل يف اإقليم كورد�ستان 

العراق. كماتوفر جمموعة وا�سعة من الفنادق الإقامة املريحة 

للم�ساركني والزوار. 

المنّظمون
ال�سركة الدولية للمعار�ض - العراق )IFP Iraq(، هي اإحدى �سركات 

املجموعة الدولية للمعار�ض )IFP Group( التي حتتّل �سدارة �سركات 

�سة يف منطقة ال�سرق الأو�سط بف�سل �سجّلها  تنظيم الفعالّيات املتخ�سّ

احلافل باأو�سع جمموعة من املعار�ض واملوؤمترات وغريها من الفعالّيات 

�سة التي تخاطب اأ�سحاب امل�ساريع والأعمال، وامل�ستهلكني على  املتخ�سّ

حد �سواء. كما وتعّد املجموعة من اأعرق ال�سركات يف املنطقة واأكرثها 

خربًة يف املجال مع اأكرث من 34 عامًا من العمل، نّظمت خاللها لغاية 

اليوم اأكرث من 480 معر�ض وموؤمتر دويل يف خمتلف دول املنطقة.

مركز معرض أربيل الدولي 
يعترب مركز معر�ض اأربيل الدويل اأحدث مركز للمعار�ض يف العراق 

على الإطالق، ويتميز مبوقعه يف و�سط مدينة اأربيل مقابل حديقة 

�سامي عبد الرحمن. ميتد املعر�ض على م�ساحة 19 األف مرت مربع من 

�سالت العر�ض الداخلية املكيفة، و 5 اآلف مرت مربع من م�ساحات 

العر�ض اخلارجية. وت�سم املرافق واخلدمات اجلديدة جناحًا لكبار 

ال�سخ�سيات، وقاعة حديثة للموؤمترات، ومطعمًا جديدًا، وغريها مما 

ي�سمن للجميع جتربة مريحة بالفعل. 

الشركة الدولية للمعارض - العراق
�سارع امل�سرق، فيال رقم 2، حدياب، عنكاوا، اأربيل - العراق

 هاتف: 2567634 66 964+ 

 فاك�ض: 71066688 20 44+ 

 info@ifpiraq.com :الربيد الإلكرتوين 

www.ifpiraq.com

خارج العراق: 
رانيا حجيج 

هاتف: 959111 5 961+ حتويلة 112

فاك�ض: 955361 5 961+

rania.houjaij@ifpexpo.com :الربيد الإلكرتوين

داخل العراق: 
ريان بهنان

هاتف: 2048 225 66 964+/7634 256 66 964+

جّوال: 8012 467 750 964+

 rayan.bahnan@ifpiraq.com :الربيد الإلكرتوين

إحجز منّصتك 
في المعرض اآلن!

لإلستفسار حول حجز منّصات العرض، يرجى اإلتصال


