Investment Opportunities in the Federal Democratic Republic of Ethiopia
With an aim to further boost trade relations and economic ties with the African
Continent, and in order to seize the abounding economic prospects in the
emerging neighboring markets such as Ethiopia, RAK Chamber in conjunction
with the Consulate General of the Federal Democratic Republic of Ethiopia
hereby announce for Investment Opportunities in the following areas:
Manufacturing
Textile - Chemical Industry - Pharmaceuticals Industry - Metal & Engineering
Industries - Glass & Ceramics - Paper & Paper Products - Plastic Products Building Materials - Hotel & Hospitality Industry - Hydro Power - Food &
Brewage Products - Tannery & Leather Products.
Agriculture & Agro Processing Industries
Coffee farming - Tea farming - Sugar Cane - Horticulture farming - Spices &
Herbs farming - Rubber & Palm tree plantation.
We hereby call for RAK based Investors and Companies wishing to explore
investment opportunities above named to contact us at your earliest
convenience.
Muna Ahmed Al Ali, Investment Promotion Coordinator
muna@rakchamber.ae or call 00971 (0)7- 7020702

فرص إستثمارية في جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية
 ومن أجل،بهدف تعزيز و إعطاء دفعة للعالقات االقتصادية والعالقات التجارية مع القارة األفريقية
 تعلن غرفة رأس الخيمة بالتعاون مع،اغتنام فرص األعمال المتاحة في األسواق الناشئة المجاورة
القنصلية العامة لجمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية عن فرص االستثمار بإثيوببا في المجاالت
:التالية

الصناعة:
الغزل والنسيج  -الصناعات الكيميائية  -الصيدلة و الصناعات الدوائية  -المعادن والصناعات
الهندسية  -زجاج وسيراميك  -ورق ومنتجات الورق  -المنتجات البالستيكية  -مواد البناء  -الفندقة
والضيافة  -الطاقة المائية – صناعة األغذية و ممنتجاتها (مأكوالت و مشروبات) – صناعة الدباغة
والجلود.
الزراعة والصناعات الزراعية :
زراعة القهوة  -زراعة الشاي  -قصب السكر  -البستنة  -التوابل واألعشاب  -زراعة و صناعة
المطاط – زراعة النخيل.
هذا و ندعو كافة الشركات و المستثمرين من كافة أنحاء إمارة رأس الخيمة الراغبين في
استكشاف الفرص االستثمارية المذكورة أعاله لالتصال بنا في أقرب وقت ممكن.
للتواصل  :منى النوخذا ،منسق قسم ترويج اإلستثمار muna@rakchamber.ae
00971 (0)7-7020702

