
ة  وي ول أل ا ت  ا ذ ة  ري ا م ث ت س ال ا ع  ري     ا ش م ل ا
ان ت س ز غير قير ة  وري ه م ج ل

صناعة الزراعة

السياحة

(الديجت)التقنيات الرقمية 

الطاقة

لالستثمارالوكالة الوطنية 

قيرغيزستانرئاسة جمهورية تحت 



الكهرومائية مجال الطاقة 



وصف المشروع

نهرعلى(1كامبراتنسايا)الكهرباءتوليدمحطةتقع

“حرفشكلعلىواديفينارين v بعدعلي”

2كامبراتينسكاياتوليدمحطةمنكم14

:هامةحقائق

محافظة جالل آباد: موقع المشروع -

سنوات10مدة سداد المشروع -

جدوى هذا المشروع من قبل تطوير دراسة تم -

SNC Lavalinشركة  International

المتخصصة في مشاريع الطاقة 

6318األرض المخصصة للمشروع مساحتها -

هكتار

سنوات 8مدة انجاز المشروع -
مليار دوالر امريكي2,8: تكلفة المشروع -

8-5إمكانات الطاقة المائية لألنهار الصغيرة ودورات المياه 
في السنةفي الساعة كيلووات

مشاريع واعدة

في الطاقة المائيةاستثمار 



:وصف المشروع 

بلغ إجمالية مركبة تبسعة يوفر المشروع بناء أربع محطات 

مليون 942ومتوسط   إنتاج سنوي يبلغ ميجاوات237.7

ساعة/ كيلوواط 

;ميجاوات87.4: أكبولونمحطة -

;ميجاوات47.7: 1-محطة نارين -

;ميجاوات47.6: 2-محطة نارين-

ميغاواط55: 3-محطة نارين-

محافظة نارين ـ منطقة نارين: موقع المشروع 

تم إعداد دراسة الجدوى الخاصة : مستوى الجاهزية

، (الروسية" )لينجيدروبروكتبواسطة شركة  بالمشروع 

.وتم بناء بعض المرافق
مليون دوالر امريكي727تكلة المشروع 

الكهرومائية شالل توليد الطاقة بناء محطة 
أعالي نارين

مشاريع واعدة

في الطاقة المائيةاستثمار 



:وصف المشروع

5المشروع االستثماري على بناء ينص : المشروعهدف 

تبلغ الطاقة الكهرومائية بطاقة إجمالية مركبةمحطات  لتوليد 

كيلو مليون 2667.8بمتوسط إنتاج سنوي يبلغ ميجا وات 439

-:بما في ذلك، ساعة وات 

ميغاواط135-أتباشي -

ميغاواط88-أوشكون-

ميغاواط 38-أكتالين-

ميغاواط80( 1)جيالن اريك -

.ميغاواط 98( 2)جيالن اريك-

ة السعة سيؤدي تنفيذ المشروع إلى زياد: المشروعنتيجة -

ظام وتوليد الكهرباء لتغطية الزيادة في األحمال في ن

الطاقة

دوالر أمريكي. مليار2.7: اإلجمالية للمشروعالتكلفة -

مشاريع واعدة

المائيةفي الطاقة استثمار 

الكهرومائيةللطاقة كاسكادبناء محطة كوالنا 



موجزةمعلومات 

للطاقة 2محطتين تمويل مشروع لبناء : المشروعهدف 
وات ميجا1800الكهرومائية بطاقة إجمالية مركبة تبلغ 

وات في كيلومليون 2650بمتوسط إنتاج سنوي يبلغ 

:، بما في ذلكالساعة 

;ميغاواط700-محطة باركراو-

ميغا واط 1100-تشيكالمحطة جنوب -

ة إلى سيصل حجم الكهرباء المنتج: النهائيةالنتائج -

في مليون كيلوواط 2650متوسط إنتاج سنوي يبلغ 

الساعة 
ي الكهرباء وبيعها فتوليد :خطط بيع المنتجات النهائية-

والخارجيةاألسواق المحلية 

مليار دوالر دوالر 1.3: اإلجمالية للمشروعالتكلفة -
أمريكي

3ة الكهرومائيتتشاكل للطاقة شالل محطة بناء 

مشاريع واعدة

المائيةفي الطاقة استثمار 



:مختصرةمعلومات 

محطات 4تمويل مشروع إنشاء : المشروعهدف 

1160للطاقة الكهرومائية بطاقة إجمالية مركبة 

مليون 4661.6ميغاواط بمتوسط   إنتاج سنوي 

-:، بما في ذلككيلوواط في الساعة 

ميغاواط600-أالبوجينمحطة -

محطة ميغاواط 149-1-محطة كارابولون-

توغوزمحطة ميغاواط 163-2-كارابولون

ميغاواط248-تورو 

ة تنفيذ المشروع إلى زيادسيؤدي : المخرجات-

حمال السعة وتوليد الطاقة لتغطية الزيادة في األ

الطاقةفي نظام 

دوالر مليار 3.6: اإلجمالية للمشروعالتكلفة -
أمريكي

الكهرومائيةلطاقة لكازارمانسكيبناء محطة 

مشاريع واعدة

في الطاقة المائيةاستثمار 



:  مختصرةمعلومات 

:من المشروعالهدف 

محطات لتوليد الطاقة الكهرومائية بطاقة 3بناء 

بمتوسط إنتاج ميجاوات1305إجمالية مركبة تبلغ 

.في الساعةكيلوواتمليون 3317سنوي يبلغ 

ل يقع شال: االستثماريالمشروع وتسجيل موقع 

ة لمحطة الطاقة الكهرومائيكوكوميرين-سوسامير

.، وهو أحد روافد نهر نارينكوكوميرينعلى نهر 

كم . متر مربع10400المياه تجمعات مساحة تبلغ 

.  كم199، الطول 

.م 2737الخزان متوسط ارتفاع يبلغ 
39ºدرجة حرارة متوسط الشهر أعلى 
دوالر . مليار3.3: اإلجمالية للمشروعالتكلفة 
أمريكي

سوسومرالكهرومائية شالل الطاقة محطة 
كوكوميرين

مشاريع واعدة

استثمار في الطاقة المائية



:معلومات مختصرة

.ميغاواط10ميغاواط ، وحدتان كل منهما 20القوة 

:أساسية عن المشروعحقائق 

الجدوى األولية للمشروع الذي طورته شركة دراسة 
"Mercados-energy markets international"

على كول ،إيسيكجمهورية قيرغيزستان ، منطقة : الموقع

.، على نهر تشوتوكويأورتوخزان 

:المشروعأهداف 

ربائي الطاقة الكهتنفيذ المشروع إلى زيادة توليد سيؤدي 

.  والكهرباء لتغطية الزيادة في استهالك الكهرباء

حجم الطاقة المولدة من وحدتين على مدى سيكون 

في مليون كيلوواط 100متوسط   الفترة طويلة األجل 

.بمتوسط   إنتاج سنويالساعة 

.سنوات3البناء ستكون فترة 
مليون دوالر أمريكي23: اإلجمالية للمشروعالتكلفة 

محطة طاقة كهرومائية صغيرة محتملة120

يةالصغيرة  لتوليد الطاقة الكهرومائأورطوطقويمحطة 

مشاريع واعدة

استثمار في الطاقة المائية



:وصف المشروع

طاقة المشروع على بناء محطة صغيرة لتوليد الينص 

.ميجاوات7.1الكهرومائية بسعة 

ة مع التضاريس مساعدة لبناء محطة للطاقة الكهرومائي

.التدفق الحر غير المضغوط

بعين االعتبار المحطة تم األخذ اختيار موقع عند 

اقة استخدام أكبر منحدر مع االستفادة القصوى من الط

.  المائية للنهر

بناء لالمخصصة  اإلجمالية األولية تبلغ مساحة األرض 

محطة صغيرة لتوليد الطاقة الكهرومائية على نهر

.هكتارا14تشون كيمين 

ة محافظ، كيمين نهر تشون كيمين ، منطقة : الموقع

.تشوي
مليون دوالر6.7: اإلجمالية للمشروعالتكلفة 

مائيةالكهروكيمين الصغيرة للطاقة تشون محطة بناء 

استثمار في الطاقة المائية

مشاريع واعدة



:المشروع وصف 

المشروع على بناء محطة صغيرة للطاقة ينص 

في موقع محتمل يقع ميجاوات5.4الكهرومائية بسعة 

.  طالسعلى نهر 

مع ة التضاريس مساعدة لبناء محطة للطاقة الكهرومائي

.التدفق الحر غير المضغوط

تم األخذ بعين المحطة الصغيرة عند اختيار موقع 

وى من االعتبار استخدام أكبر منحدر مع االستفادة القص

.  الطاقة المائية للنهر

مليون 36.8الكهرباء السنوي المحتمل هو توليد 

.ساعة/ كيلوواط 

بمنطقة طالس طالس محافظة : المكان
مليون دوالر أمريكي8.3اإلجمالية للمشروع التكلفة 

بناء محطة صغيرة لتوليد الطاقة الكهرومائية على نهر
تاالس

استثمار في الطاقة المائية

مشاريع واعدة



مشاريع البنية التحتية



الرئيسي شريان النقلهو بالقجيـ لوكوفاياقسم السكك الحديدية 

.الذي يربط قيرغيزستان بكازاخستان وبلدان أخرى

كيلومتًرا ، 321.5، يبلغ طوله التشغيلي القسم أحادي المسار 

.  أراضي قيرغيزستانضمن كيلومتًرا تقع 261.2منها 

ة مشكلة السرعة في الزاويتنفيذ المشروع إلى حل سيؤدي 

طفات في الزاوية منعحاليًا ، تبلغ السرعة . السرعة ومضاعفة 
سم قانتاجية ساعة ، مما يقلل بشكل كبير من / كم  60-30(بوم)

.  السكك الحديدية

كك مسار الستحويلها إلى كهربائية وتسوية ، فإن وبالتالي 

/ كم 120-90في نطاق الحديدية ستؤدي إلى زيادة السرعة 

.ساعة
ة إلى شبكة السكك الحديدية الشماليبالقجيـ لوكوفاياقسم ينتمي 

لقيرغيزستان
مليون دوالر أمريكي220: اإلجمالية للمشروعالتكلفة 

إلى قطار بالقجيتحويل الخط الحديدي تركستان سيبيريا ـ 
كهربائي

مشاريع واعدة

في البنية التحتيةاستثمار 



:وصف المشروع

كم هو الطريق 672طوله أوش السريع -بيشكيك طريق 

ة من الوحيد لالتصال بين المناطق الشمالية والجنوبي

متر 3200ارتفاع كيلومتر وعلى 129على بعد و. البالد
.كلبايف. باسم كيوجد نفق 

كيك أوش  بشطول طريق نفق بديل على التخطيط لبناء تم 

متر فوق مستوى سطح البحر ، مما 2200ارتفاع على 

.أوسعبسعة بديل سيوفر لجمهورية قيرغيزستان 

بين اكة هذا المشروع النفق البديل شرالمناسب تنفيذ من 

ل خالمن القطاعين العام والخاص ، وإعادة االستثمارات 

.جعله نفقا مأجورا

بمحافظة تشوي جاييلحي : المكان
مليون دوالر أمريكي280-234: المشروعتكلفة 

أوش-بناء نفق بديل على طريق بيشكيك

مشاريع واعدة

استثمار في البنية التحتية



كول كإيسيمن أجل تطوير اإلمكانات السياحية لمنطقة 

يذ لتنفالدولي ماناسمطار ورياضة التزلج  يخطط 

:  الدوليكاراكولالمشاريع التالية في مطار 

إعادة بناء عناصر المطارات ؛ -

.تشييد مبنى جديد-

رة في سياحة التزلج تحظى بشعبية كبيباعتبار أن 

سبب كول في جمهورية قيرغيزستان بإيسيكمنطقة 

ن البنية المستوى العالي لمراكز المنتجعات ، فإن تحسي

الدولي ضروري لمزيد منكاراكولالتحتية لمطار 

السياح التطوير في المنطقة وجذب 
ماليين دوالر أمريكي8: اإلجمالية للمشروعالتكلفة 

قارقولإعادة بناء مطار 

مشاريع واعدة

استثمار في مجال البنية التحتية



الصناعة



المشروعوصف 

شركة فاة المعالجة العميقة للنفط في مص"تنفيذ مشروع يقترح 
Kyrgyzneftegazبتروليوم قرغيز ألف 500معالجة بحجم " "

لحجم ا. طن من النفط سنويًا بالتكلفة الحالية مع توقع زيادة

.  مليون دوالر أمريكي68اإلجمالي للمشروع االستثماري 

مليون دوالر لبناء 62جزء من األموال البالغة وسيخصص 

دروكربونات مفاعلين إضافيين للتكسير الهيدروجيني ومعالجة الهي

.  الخفيفة

مليون دوالر أمريكي على إنشاء مفاعلين 62إنفاق سيتم و

افة إلى إضافيين للتكسير الهيدروليكي والتحفيزي ، باإلض

.المعالجة المائية للمنتجات الهيدروكربونية الخفيفة

ل سيعمل المشروع على تحسين جودة البنزين ووقود الديز
 .K-5لمعيار 

.ماليين دوالر أمريكي إلنتاج الطائرات6المقرر تخصيص من 

ماليين دوالر أمريكي لموقع إنتاج 6ومن المقرر تخصيص 

.الكيروسين في مجال الطيران
JSC "Kyrgyzneftegaz"  از على التنقيب عن النفط والغتعمل

وإنتاجهم
مليون دوالر أمريكي68: اإلجمالية للمشروعاالتكلفة

تكرير النفط العميق

استثمار في مجال الصناعة

مشاريع واعدة



المشروعوصف 

المشروع على بناء وإطالق ورشة إلنتاج ينص 

الزجاجية على أساس مصنع مصابيح العبوات 
Mailuu-Suu.  80الطاقة اإلنتاجية المقدرة تبلغ

د طنًا من الزجاج يوميًا ، والتي من المحتمل ، عن

مليون 100الحمل األقصى للفرن ، أن تصل إلى 

.الزجاجية سنويًاالعبوات وحدة قياسية من 
"Mailuu-Suu"شركة مصنع بالمشروع هو البادئ 

كثر أكبر مصنع في منطقة آسيا الوسطى إلنتاج أ،

ة نوًعا من المصابيح الكهربائية لإلضاء40من 

الداخلية والمصابيح والثالجات وآالت الخياطة 

والمركبات واإلعالنات الليلية واإلضاءة وبواعث

.الحرارة ألغراض مختلفة
مليون دوالر أمريكي10: اإلجمالية للمشروعالتكلفة 

بدء إنتاج الزجاج

استثمار في مجال الصناعة

مشاريع واعدة



الصناعة الزراعية



مختصرةمعلومات 

من المشروع هو توسيع األعمال المربحة الهدف 

نطقة بناء مزرعة دواجن إلنتاج البيض في م-الحالية 

.كولإيسيك

ية لتربثالثة دواجن : لديهمبادر المشروع ، حاليًا 

. البياضالدجاج 

.ألف دجاجة35لـ مدجنة تصميم كل تم 

نظام . العمل مجهزة بأحدث المعداتمراحل 

/  طن 8علف بسعة ؛ ورشة بدون المشي -المحتوى 

.اكيتللكتومدجنة  للقطعان التجارية ؛مدجنتين ساعة 

إطار المشروع ، من المخطط بناء مباٍن ومعداتفي 

للطيورمداجن ، ( البالغلقطيع )لتزويد المداجن 

طرق )ية ، تنظيم البنية التحت( حظيرة دجاج)الصغيرة 

،( خارجية، شبكات هندسية 
مليون دوالر أمريكي7.8: المشروعتكلفة 

توسيع أعمال إنتاج البيض

مشاريع واعدة

في الزراعةاستثمار 



موجزةمعلومات 

، سيكون عدد 2020لإلحصاءات ، بحلول نهاية عام وفقا 

.رأسا53907في جمهورية قيرغيزستان الياك

رأسا ، وكانت 50580الياك، كان عدد 2019في عام 

.٪6أكثر من 2019الزيادة في العدد مقارنة بعام 

ماليين هكتار من المراعي في جمهورية 9هناك 

مليون هكتار تقع في نارين2.5قيرغيزستان ، وأكثر من 

.  كولإيسيكمليون هكتار في مناطق 1.5و 

.٪ من المراعي في هذه المناطق جبلية70حوالي 

.  هذه المراعي تستخدم قليال

.هناكالياكمثالية لتغذية اصبحت الظروف ، لذلك 
ماليين دوالر6: المشروعتكلفة 

من قيرغيزستان الياكتصدير لحم 
إلى الدول العربية

مشاريع واعدة

في الزراعةاشتثمار



موجزةمعلومات 

هيز المشروع على إطالق مصنع متطور وحديث لتجينص 

.كولإيسيكاللحوم في منطقة 

.لبناءحاليا ، مصنع تجهيز اللحوم في مرحلة االنتهاء من ا

رأس من الماشية و 100سعة مصنع معالجة اللحوم تبلغ 

.رأس من الماشية لكل نوبة1000

:المشروعهدف 

ركة استراتيجية التطوير متوسطة المدى للشتتضمن 

:المراحل التالية

ليب المعالجة ، وإطالق متجر للسجق ، وإطالق متجر للتع

، وإطالق مزارع تسمين الماشية في عدة مناطق من 

.جمهورية قيرغيزستان

، التي تمتلك دوردويفي المشروع هو جمعية البادئ 

الكبيرةالعديد من الشركات 
ماليين دوالر أمريكي7: المشروعتكلفة 

لمعالجة اللحوم وفق الطرق الحديثة مصنع كبير إنشاء 

والتكنولوجية

كولإيسيكفي منطقة 

مشاريع واعدة

استثمار في الزراعة



موجزة معلومات 

من المشروع ، من المخطط بناء مزرعة ألبانكجزء 

نتاج المعايير الدولية إلمحافظة أوش وفق حديثة في 

عد ذلك الحليب غير المبستر، والذي سيتم استخدامه ب

األلبان في إنتاج منتجات 

نوعا من 13-12" باتيرجيتي "، تنتج شركة حاليا 

، قيماقاللبن ،يشمل خط اإلنتاج الرئيسي . المنتجات

ليب الح، الجبن ، قريشة الحليب الحامضة ، القشطة 

حلوب بقرة 300شراء من المخطط : المشروعهدف 

9000، كل منها قادر على إعطاء متوسط إنتاج 

.كجم من الحليب سنويا
ماليين دوالر6: المشروعتكلفة 

إنشاء مزرعة ألبان حديثة تتوافق مع المعايير 
الدولية وتصدير األلبان

مشاريع واعدة

استثمار في الزراعة



موجزةمعلومات 

ي المشروع على بناء مركز لوجستي فينص : المشروعهدف 

إلنتاج وتصدير المشمش الطازج المعالجباتكينمحافظة 

.منظمة األغذية والرقابةوالعضوي وفقا لمعايير 

دة في جمهورية قيرغيزستان بجوباتكينتشتهر محافظة 

المشمش 

بئة المركز اللوجستي إنتاج الفواكه المجففة وتعيتضمن 

.المنتجات للتصدير الالحق إلى الخارج

دان شألي"المؤسسة التعاونية الزراعية في المشروع هو البادئ 

".أورجانيك

الذين 1200التعاونية مزارعي تضم في الوقت الحالي ، 

يزرعون المشمش العضوي ، والتي يتم اعتمادها من قبل 
".Organic StandardوIMO control"  مراقبة المنظمة 

هكتار125مساحة الحدائق العضوية 
ماليين دوالر أمريكي7: المشروعتكلفة 

إنتاج وتصدير المشمش الطازج المصنع والعضوي

مشاريع واعدة

استثمار في الزراعة



المشروعوصف 

سل المشروع على التوسع في إنتاج ومعالجة العينص 

. "تيان شانداري "من قبل شركة ذات مسؤولية محدودة 

إطار في . طنا من العسل سنويا13حاليا ، تنتج الشركة 

70المشروع ، من المخطط زيادة حجم إنتاج العسل إلى 

طنا سنويا عن طريق شراء خاليا نحل إضافية 

.ومستعمرات نحل ومعدات إنتاج وما إلى ذلك

ي المساهمة المحدودة ف" تيان شانداري "شركة تأسست 

اليوم ، تعد الشركة األكبر في إنتاج . 2010عام 

يعية في وتصدير منتجات النحل الصديقة للبيئة والطب

طن 100تبيع الشركة حوالي . جمهورية قيرغيزستان

دولة 30منها إلى % 90من العسل سنويا ، يتم تصدير 

.حول العالم
امريكىالف دوالر 376: المشروعتكلفة 

التوسع في إنتاج العسل وتجهيزه

مشاريع واعدة

استثمار في الزراعة



المشروعوصف 

إطار المشروع ، من المخطط إنشاء مجموعة ألبان فيفي 

2000والتي تضم مزرعة للماشية تصل إلى محافظة أوش، 

اج رأس ، ومتجر ألبان ، وصيدلية بيطرية ، وقاعدة إلنت

.األعالف

هذا المجمع في العملية بأكملها من إعداد األعالفسيتحكم 

اج من السالالت المستوردة إلى إنتاالنتاج للماشية عالية 

مصانع سيتم إرسال الحليب الناتج إلى. الحليب عالي الجودة

.لمزيد من إنتاج منتجات األلبان"أورغانيكأليكو"

أسست ، التي ت" أورغانيكأليكو"هي شركة للمشروع البادئ 

.2014في عام 

زيةالقيرغييتمثل نشاط الشركة في إنتاج المشروبات 

.رغيزستانالوطنية التقليدية من منتجات األلبان في جنوب قي
مليون دوالر6.8: المشروعتكلفة 

في محافظة اوش إنشاء مجموعة ألبان 

مشاريع واعدة

استثمار في الزراعة 



المشروعوصف 

ليب المشروع بناء مزرعة ألبان حديثة إلنتاج الحيتضمن 

تجات غير المبستر ، والتي سيتم استخدامها في إنتاج من

".داميطالس "الجبن 

رأس من 500المخطط بناء مزرعة ألبان وشراء من 

.يةالفريزهولشتاينساللة األلبان الحلوب من الماشية 

، التي" دامي طالس " للمشروع هو شركة الجبنالبادئ 

.  2002تأسست في عام 

.الفرنسيةتمثيل مجمع إنتاج الشركة بالمعدات اإليطالية ويتم 

ائي تحولت تقنية معالجة المواد الخام وإنشاء المنتج النه

.بانللشركة إلى المعايير األوروبية إلنتاج منتجات األل
مليون دوالر أمريكي3.1: المشروعتكلفة 

بناء مزرعة ألبان حديثة

مشاريع واعدة

استثمار في الزراعة



المشروعوصف 

المشروع على تطوير الشركة القائمة ذات ينص 

حديقة المزارعين "المحدودة شركة المسؤولية 

، والتي تعمل في مجال معالجة الفواكه" العضوية

كثر تشمل تشكيلة الشركة أ. والخضروات والمكسرات

والمكسرات والعسل المربى : عنصرا70من 

.طةوالشالفاكهة والعصائر ومعجون الطماطم وعصائر 

لذرة من التطوير ، تخطط الشركة إلطالق إنتاج المزيد 

وق المسلوقة في عبوات مفرغة ، وإنشاء إنتاج البرق

.واستئناف إنتاج معجون الطماطم

غيزستان البادئ بالمشروع ببيع منتجاته في قيريقوم 

.وتصديرها
مليون دوالر أمريكي1: المشروعتكلفة 

تطوير مصنع موجود لمعالجة الفواكه والخضروات 

والجوز

مشاريع واعدة

استثمار في الزراعة



الصناعة الخفيفة



المشروعوصف 

تخطط " سيكوايكو " محدودة ذات مسؤولية شركة 

إلطالق ورشة خياطة إلنتاج المالبس المحبوكة على 

.  أساس مؤسسة قائمة

إطالق ورشة الخياطة تركيب مجمع قطع آلييتضمن 

س ومعدات خياطة متخصصة حديثة إلنتاج أجزاء المالب

.المعقدة ومعدات الشاشة الحريرية وغيرها من المعدات

سمي نشاط الشركة في خياطة المالبس والزي الريتمثل 

الخاص ، وإنتاج الزي العسكري ، ومعدات الحماية 

ا ، حالي. لرجال الشرطةالشخصية ، واألحذية واألقمشة 

أشخاص ، وحجم اإلنتاج اليومي 105توظف الشركة 

.وحدة من المالبس200-150هو 
مليون دوالر أمريكي1.6: اإلجمالية للمشروعالتكلفة 

إطالق ورشة خياطة إلنتاج المالبس المحبوكة

الصناعة الخفيفةاستثمار في 

مشاريع واعدة



المشروعوصف 

ي فالمشروع على تطوير ورشة معالجة الصوف ينص 

ن شراء معدات جديدة لتحسي: وهي، "كارا بوك"شركة 

.جودة نسيج اللباد واالنتهاء من بناء مسلخ

.  هكتار1اإلجمالية للمجمع بأكمله هي المساحة 

.في هذا الموقع ورشة شعر ومبنى مسلخيوجد 

.2006الشركة في معالجة الصوف في عام بدأت 

ر تم بيع المنتجات النهائية على شكل صوف مكر

جات إلى ومعالج في بيشكيك ، وتم تصدير بعض المنت

.  الصين

، بلغت حصة منتجات التصدير إلى2016عام منذ 

.٪ من جميع المنتجات المصنعة95-90الصين 
مليون دوالر أمريكي0.5: اإلجمالية للمشروعالتكلفة 

تطوير ورشة معالجة الصوف

استثمار في الصناعة الخفيفة

مشاريع واعدة



تكنولوجيا المعلومات



:هدف المشروع

يهدف المشروع إلى تحسين الوصول إلى موارد سحابة 

المعلومات من خالل وضع أنظمة المعلومات وقدرات 

غيزستان الحوسبة في المنصة السحابية الوطنية لجمهورية قير

وجيا ، وكذلك لتطوير التعليم الرقمي ودعم مبادرات تكنول

.المعلومات في جمهورية قيرغيزستان

:المشروعنتيجة 

تقنية وبناء مركز معالجة بيانات معياري يعتمد علىتصميم 

لالزمة التي تلبي جميع المتطلبات ا" الهيكل القابل للطي"

;Uptime Instituteمن Tier IIIللحصول على شهادة 

سة منصة لتطوير التعليم الرقمي من خالل بناء مدرإنشاء 

المعلومات لتكنولوجيا 
مليون دوالر أمريكي70: المشروعتكلفة 

المركز الوطني لمعالجة البيانات في جمهورية 

قيرغيزستان وإنشاء منصة تعليمية لتكنولوجيا 

المعلومات

مشاريع واعدة

التكنولوجيا المعلوماتيةاستثمار في 



:  هدف المشروع

ستان مجمع التجارة اإللكترونية في قيرغيزسيصبح 

مشروعا رئيسيا لتطوير المنطقة الحرة سيسمح 

.والنموللشركات التي تستخدم التكنولوجيا بالتوسع

ذلك فرصا هائلة للمصنعين المحليينوسيخلق 

بين في واإلقليميين والدوليين الكبار ، فضال عن الالع

كية سوق التجارة اإللكترونية الستخدام مستودعات ذ

ائع حديثة ومجهزة تجهيزا كامال لتخزين وشحن البض

.إلى األسواق المحلية واإلقليمية في وقت قياسي

ونية التجارة اإللكترسيخلق مجمع الوقت نفسه ، في 

ن حتى التكنولوجيا وبيئة مواتية لرواد األعمال الرقميي

بيئي يتمكنوا من التواصل والتعلم والتعاون في نظام

.واحد
مليون دوالر أمريكي16: المشروعتكلفة 

التجارة اإللكترونيةمجمع 

مشاريع واعدة

استثمار في التكنولوجيا المعلوماتية



:هدف المشروع
Digital Casa مشروع ممول من البنك الدولي ، هو

ي والغرض منه هو دعم حكومة جمهورية قيرغيزستان ف

.البالدرقمنةتنفيذ مهام 

ال التحتية الحكومية لالتصالبنية : المشروعأهداف 

ية البيانات الحكومية والمنصات الرقممراكز ; الرقمي

.  ميبيئة مواتية لالقتصاد الرقخلق ; والحلول الذكية

:الالزمةاالستثمارات 

;مليون دوالر أمريكي لبناء مركز بيانات20-

.يةماليين دوالر أمريكي لبناء نظام للطاقة الشمس5-
مليون دوالر أمريكي25: المشروعتكلفة 

الدولة الرقميةسحابة 

مشاريع واعدة

استثمار في التكنولوجيا المعلوماتية



د بري"تجديد مؤسسة الدولة : الغرض من المشروع

في الجزء الجمهوري من سوق " قيرغيزستان

قطة التجارة اإللكترونية العالمية ، وإصالح وإطالق ن

ار التبادل البريدي الدولية الواقعة بالقرب من مط

الدولي واستعادة مركز التبادل البريدي ماناس

الدولي والخدمات اللوجستية الموجود في وسط 

.بيشكيك

:المشروع سيسمحتنفيذ 

والتجارة نمو كاف للبنية التحتية اللوجستيةخلق -

;اإللكترونية

مجمع من الخدمات ذات الصلة لجميع إنشاء -

المشاركين في سوق التجارة اإللكترونية ،

;موخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحج

زيادة إمكانات اإلنتاج والتصدير لجمهورية -

;قيرغيزستان
مليون دوالر أمريكي2.6: المشروعتكلفة 

إنشاء نقطة تبادل بريدية دولية

مشاريع واعدة

استثمار في التكنولوجيا المعلوماتية



الوكالة الوطنية لالستثمار

تحت رئاسة جمهورية قيرغيزستان

8/1رزاقوفشارع , مدينة بشكيك . جمهورية قرغيزستان 720040

+996 (312) 62 38 44 : هاتف 

+996 (312) 62 38 43 : فاكس
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