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سخن رئيس كل سازمان  
ن َوالَْقلَِم َوَما يَْسُطُروَن. 

بوده ايم.  يكپارچه جهاني«  اقتصادي  » نظام  تدريجي  تكوين  سالهاي گذشته، شاهد  طي 
توسعه دانش و فناوري در عرصه هاي مختلف، وضعيت متفاوتي از كسب و كار را در اين 
به  مشتريان  گسترده  دسترسي  و  ارتباطات  توسعه  يك سو  از  است.  پي داشته  در  سالها 
اطالعات، چهره بازارها را دگرگون نموده و » خواستهاي« آنها را تحت تأثير قرار داده و از 
سوي ديگر توليد مبتني بر فناوري پيشرفته و روشهاي اصالح شده، امكان پاسخگويي به 

تقاضاهاي متنوع و متغير مشتريان را فراهم نموده است. 
نقش تعيين كننده عوامل توليد در معرفي محصول، به ويژه محصوالت جديد، اكنون جاي 
پارادايم حاكم  اين وضعيت،  بازار داده است.  و  به عوامل موجد رضايت مشتري  را  خود 
و فرصتها  بازار  تعيين كننده  و نقش  داده  تغيير  بازار  نفع  به  را  بازار  ـ  روابط صنعت  بر 
به  اگر  نشانده است.  توليد و فرصتها و محدوديتهاي آن  به جاي  را  و محد وديتهاي آن 
بازارها،  آنگاه ضرورت مطالعه و شناخت  بيافزاييم،  نيز  را  بازارها  اين مهم، جهاني شدن 
بخشهاي آن و راهكارهاي بازاريابي براي كسب سهم مناسب از بازارهاي هدف به خوبي 

نمايان مي شود.
تعدد و تنوع عوامل محيطي مؤثر بر موفقيت كسب و كارها، به ويژه در بازارهاي جهاني، 
نسبت به گذشته كه قلمرو فعاليتها محلي و ملي بوده، بسيار بيشتر است. امروزه شناخت 
اين عوامل نسبت به شناخت عوامل داخلي بنگاه به دليل تأثير گذاري آنها در تحليلهاي 
مربوط به فرصتهاي كسب و كار مقدم است. به همين دليل مديران سازمانها بايد عناصر 

غير قابل كنترل محيطي را شناخته و آنها را تا آنجا كه ممكن است، مديريت نمايند. 
در تمام محيطهاي كسب و كار، شرايط نامطمئن به وسيله عناصر غيرقابل كنترل به وجود 
مي آيد و هر بازار جديد، مجموعه عوامل غير قابل كنترل خاص خود را نيز به آن اضافه 



4 / راهنماي تجارت با كشور عراق

با  بتواند  بهتر  به نحوي طراحي مي كند كه  را  بازاريابي خود  برنامه   مي كند. مدير موفق 
شرايط نامطمئن محيط كسب و كار منطبق شود. 

مهم ترين عوامل غير قابل كنترل محيط بين المللي عبارت اند از: 
عوامل سياسي ـ قانوني  � 

عوامل فرهنگي  � 
عوامل اقتصادي  � 

زير ساختها،  فناوري،  رقبا، نظام توزيع و غيره  � 

تالش همه بنگاه ها براي دسترسي به اطالعات مربوط به عناصر غير قابل كنترل محيطي، 
مستلزم صرف هزينه و ايجاد مخاطرات ناشي از عدم صحت و دقت اطالعات جمع آوري 
براي ورود و كسب  ايراني،  از شركتهاي  راستاي حمايت  و در  اين جهت  به  شده است. 
انتشار  و  تهيه  به  اقدام  ايران  تجارت  توسعه  سازمان  بازارهاي خارجي،  در  آنها  موفقيت 

مجموعه كتابهايي با عنوان »راهنماي تجارت با كشورها« نموده است. 
در گردآوري و تدوين اطالعات اين كتابها تالش شده است تا اطالعات دقيق و به روز، با 
بهره گيري از منابع اطالعاتي موثق در اختيار خواننده گرامي قرار گيرد. به دليل تغييرات 
نسبتاً سريع، اين اطالعات در فاصله هاي زماني مناسب به روز شده و در چاپهاي بعدي 
منتشر خواهد شد. با اين حال، اين دقت ما را از رهنمودهاي اساتيد و صاحب نظران محترم 
بي نياز نمي كند و از هرگونه راهنمايي و تذكر صاحبان فكر و فعاالن عرصه تجارت خارجي 

ايران استقبال مي نماييم.
كتابهاي  مجموعه  توليد  و  تهيه  دست اندركاران  همه  همكاري  از  مي دانم  الزم  پايان  در 
روابط  تنظيم  و  بازاريابي  »معاون  ضيغمي  محمدعلي  دكتر  آقاي  جناب  ويژه  به  حاضر 
سازمان« و جناب آقاي رضا توفيقي، »مدير طرح« و كليه كارشناسان سازمان كه با اين 
از سركار خانم  بنمايم. همچنين  را  نموده اند، كمال تشكر و قدرداني  مجموعه همكاري 
در  ايشان  تالشهاي  به خاطر  بازرگاني  نشر  و  و همكاران شركت چاپ  اصغرپور  محبوبه 

طراحي و توليد اين مجموعه سپاسگزارم.
                                             مهدي غضنفري   

                                           معاون وزير و رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران
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 �نام رسمي كشور
جمهوري عراق1 

 �موقعيت جغرافيايي
عراق در منطقه خاورميانه واقع در جنوب  غربي آسيا، بين كشورهاي ايران، تركيه، سوريه، 

اردن، عربستان و كويت قرار گرفته است.   

 �مساحت
مربع  كيلومتر   437,072 عراق  وسعت 
مي باشد كه از اين لحاظ شصت و چهارمين 
كل  از  مي شود.  محسوب  جهان  كشور 
كيلومتر   432,162 كشور  اين  مساحت 
مربع   كيلومتر  و 4,910  آن خشكي  مربع 
بيشترين  آبها مي  باشد. عراق  نيز مساحت 
با  را  كيلومتر  طول 1,458  به  خاكي  مرز 
ايران دارد و همچنين 58 كيلومتر مرز آبي 

در خليج فارس دارد. 

1. Republic of Iraq

اطالعات پايه
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 �همسايگان
كشور عراق از شمال با كشور تركيه، از جنوب با كويت و عربستان، از شرق با ايران و از 
غرب با اردن و سوريه همسايه است. در واقع اكثر مرزهاي اين كشور به جز بخش كوچكي 

كه به خليج فارس منتهي مي  گردد، را مرزهاي خشكي تشكيل مي  دهند.

به سبب قرار داشتن در ميان سه قاره آسيا، افريقا و اروپا و نيز همسايگي با كشورهاي 
ايران و تركيه كه از ابعاد مختلف بين المللي داراي اهميت )از جمله حمل و نقل، تجارت، 

سياست و ...( مي  باشند، عراق داراي موقعيت جغرافيايي استراتژيكي است.

 �جمعيت
براساس آمار سال 2008، جمعيت اين كشور بالغ بر28/2 ميليون نفر است كه از اين نظر 

چهل و چهارمين كشور پرجمعيت جهان محسوب مي شود.  

 �شهرهاي مهم
بصره،  عمده  شهرهاي  داراي  عراق 
سامرا  كركوك،  اربيل،  نجف،  كربال، 
بغداد  شهر  مي  باشد.  سليمانيه  و 
و  تجاري  سياسي،  مركز  و  پايتخت 
ارتباطي اين كشور مي باشد و تقريباً 
دارد.  قرار  نيز  عراق  خاك  مركز  در 
اداري  و  تجاري  مركز  موصل  شهر 
بندري  شهر  نيز  بصره  و  بوده  عراق 

مهم عراق است.

كشوري  تقسيمات  آخرين  اساس  بر 
دولت  عالوه  )به  استان   18 از  عراق 
محلي كردستان( تشكيل شده است.
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 �واحد پول 
واحد پول اين كشور، دينار عراق است كه به اختصارIQD 1 ناميده مي  شود. اسكناس هاي 
رايج در اين كشور 50، 250، 500، 1000، 5.000، 10.000 و 25.000 ديناري است.  

در انتهاي سال 2008  ميالدي هر 1.180 دينار عراق برابر 10.000 ريال ايران مي باشد. 
همچنين هر 1.157 دينار عراق برابر با 1 دالر آمريكا بوده است. 

 �تفاوت زمان با 
ايران

عرض  گستردگي  عدم  دليل  به 
تفاوت  عراق،  در  جغرافيايي 
آن  مختلف  بخشهاي  زماني 
كشور با مقياس بين المللي قابل 
مالحظه نيست. از اين رو ساعت 
كشور عراق )پايتخت( +3 ساعت 
كشور  با  و  مي باشد   GMT
ايران از لحاظ زماني نيم ساعت 
زماني  تفاوت  اين  دارد.  اختالف 

براي بيشتر مناطق عراق )به جز نواحي نزديك به مرز غربي آن( صادق است. 

1. Iraq Dinars
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 در اين فصل محيط سياسي و محيط قانوني كشور عراق به صورت مجزا مورد بررسي قرار 
مي  گيرد. در بخش محيط سياسي تاريخچه، نوع حكومت، ميزان ريسك سياسي و ميزان 
تاثير افراد و گروه هاي بانفوذ سياسي در فعاليت هاي اقتصادي و تجاري مورد  بررسي قرار 

مي گيرد. 

قوانين  اساسي،  قانون  قضايي،  و  حقوقي  قانونگذاري،  نظام  نيز  قانوني  محيط  بخش  در 
و  بانكي  قوانين  شركتها،  اندازي  راه  و  ثبت  كنسولي،  گمركي،  فكري،  مالكيت  مالكيت، 
مالياتي، قوانين و ضوابط برگزاري نمايشگاه ها، عضويت در پيمان هاي اقتصادي، اتحاديه هاي 

گمركي و نهادهاي بين المللي و ... تشريح مي   گردد.

1. محيط سياسي
موارد مورد بررسي در اين بخش، شامل تاريخچه كشور، نوع حكومت و نحوه انتخاب رئيس 
و اركان اصلي كشور، ميزان ريسك سياسي و ميزان تاثير افراد و گروه هاي بانفوذ سياسي 

در فعاليت هاي اقتصادي و تجاري مي  باشد.

1-1. تاريخچه حكومت 

كشور عراق در تاريخ يك اكتبر 1919 از حكومت عثماني استقالل يافت و همچنين در 
سه  اكتبر 1932 از  بريتانيا مستقل شد. پس از متالشي شدن امپراتوري عثماني كشور 
كنوني عراق كه جزيي از آن بود در سال 1920 به تصرف بريتانيا درآمد. كشور عراق از 
سه واليت موصل در شمال، بغداد در مركز و بصره  در جنوب تشكيل شد. تا سال 1958 
خاندان  هاشمي كه  تحت حمايت بريتانيا بود بر عراق حكومت مي  كرد، تا اينكه  در 14 

فصل اول
محيط سياسي و قانوني
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ژوييه  1958 با كودتاي عبدالكريم قاسم بركنار  شد.

دوران  داد.  تشكيل  برانداختن حكومت سلطنتي، حكومت جمهوري  با  قاسم  عبدالكريم 
حكومت عبدالكريم پنج سال طول كشيد تا اينكه  در سال 1963، عبدالسالم عارف وي را 
از حكومت خلع نمود. عبدالسالم عارف در سال 1966 درگذشت و برادرش عبدالرحمان 
عارف، زمام امور را در دست گرفت. در سال 1968، عبدالرحمان عارف توسط جناح راست 
حزب سوسياليستي عربي بعث بركنار شد و حزب بعث توانست قدرت را در دست گيرد. و 

اين آغازي براي به قدرت رسيدن و حاكميت صدام حسين در دهه هاي آتي شد. 

در سال 1980 جنگ ايران و عراق با حمله غافلگيرانه صدام به مرزهاي ايران آغاز شد كه  
تا سال 1988 ادامه  يافت. 

تحريم هاي  با  عراق  كشور  فارس  خليج  و جنگ  كويت  به   عراق  ارتش  تهاجم  دنبال  به  
اقتصادي روبرو شد و قسمت شمالي آن منطقه  پرواز ممنوع اعالم شد. نهايتاً درپي تهاجم 
صدام   حكومت  ميالدي،   2003 سال  در  همپيمانانش  و  آمريكا  متحده  اياالت  نظامي 
سرنگون شد. اما پس از حمله نظامي امريكا كه سريع به پايان رسيد، اين كشور در سال هاي 

پس از آن، دوران تازه اي به خود ديد. 

نقاط  در  متعدد  ناآرامي هاي  و  خارجي  نظامي  نيروهاي  حضور  با  همزمان  كه  طوري  به 
مختلف، سران سياسي عراق فوراً نسبت به 
ايجاد تشكيالتي موقت به منظور اداره امور 
جاري كشور و برگزاري انتخابات مجلس و 
اكنون  اقدام نمودند. هم  رياست جمهوري، 
از  برآمده  كه  عراق  پارلمان  و  موقت  دولت 
آراي مردم هستند، مسئوليت اداره امور اين 

كشور را برعهده دا رند. 

1-2. نوع و اركان اصلي حكومت

شاخه  سه  داراي  كشور  حكومت  است.  فدرال  جمهوري  حكومت  داراي  عراق  كشور 
قوه قضاييه  و  با 275 عضو(  پارلمان عراق  )يا همان  قوه مقننه  وزير،  با 34  قوه مجريه 

مي باشد. 
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1-2-1. قوه مقننه
قوه  قانون گذاري در كشور عراق از دو رده مجمع ملي، شوراي منطقه اي و استانها تشكيل 
شده است. مجمع ملي از نمايندگان تمامي ملت عراق تشكيل شده و هر عضو نماينده 100 
هزار فرد است. نمايندگان بر اساس قانون از طريق انتخابات سراسري انتخاب مي شوند. 
مجمع ملي بايد قوانين دولت فدرال را وضع كند و بر انجام كارها و سيستم هاي دولتي 
بر اساس آنچه در قانون اساسي آمده، نظارت داشته باشد و نيز براي سازماندهي كارها و 
انجام وظايف محوله يك سيستم داخلي تدوين كند. حد نصاب برگزاري جلسات مجمع با 
حضور اكثريت اعضا، معادل نصف تعداد كل به اضافه يك است. تصميمات در نشست هاي 
مجمع ملي با راي اكثريت است، مگر در مواردي كه در قانون اساسي رويه ديگري ذكر 

شده باشد. 

مدت دوره ي پارلمان چهار سال بوده و  275 كرسي دارد كه هم اكنون 44 كرسي آن به 
جبهه التوافق تعلق دارد، جريان صدر ، 30 كرسي را در اختيار دارد. حزب فضيلت اسالمي 
با 15 كرسي و فهرست العراقيه با 22 كرسي، ائتالف واحد با 85 كرسي،ائتالف كردها با 

54 كرسي و مستقلين با 15 كرسي نمايندگان پارلمان عراق را تشكيل مي دهند.

در واقع  پارلمان عراق  نماد آشكار 
كشور  اين  در  دمكراتيك  نظام 
و  قوانين  كليه  مي شود.  محسوب 
نهاد  اين  بايد در  مقررات كشوري 
و  مردم  نمايندگان  تصويب  به 

گروه ها برسد. 

1-2-2. قوه مجريه
رياست جمهوري  عراق،  كشور  در 
دارا  را  مجريه  قوه  رئيس  مقام 

ملي  است. مجمع  وزيران تشكيل شده  و شوراي  رييس جمهور  از  قوه مجريه  مي باشد. 
رييس جمهور و معاونش را با اكثريت دو سوم آراء انتخاب مي كند، دوره رياست جمهوري 

پنج سال است.  رياست جمهوري، 34 وزير را تعيين مي  كند.
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نظام فدرال در جمهوري فدرال عراق از مناطق، استان ها و 
پايتخت مناطق تشكيل مي شود. هر منطقه از دو استان و 
بنابراين هر منطقه حق دارد  يا بيشتر تشكيل شده است، 
كه يك منطقه واحد به شمار بيايد و دولتهاي منطقه اي بر 
سرزمين خود و اهالي آن بر اساس مرزهاي اداري حكمراني 
و  مجريه  قضاييه،  قوه  از  منطقه ا ي  دولت هاي  مي  كنند. 

قانون گذاري تشكيل مي شوند.

1-2-3. قوه قضاييه
سيستم قضائي اين كشور تركيبي از مجموعه قوانين مدني اروپايي  وقوانين شرع اسالم 
مي  باشد. وظيفه قوه قضاييه بررسي اختالفات بين تمامي اشخاص عادي و روحانيون و 
همچنين سازمان هاي دولتي و غيردولتي است. قضات بر اساس دستور رياست جمهوري 
ملي  مجمع  موافقت  و  قضايي  عالي  از سوي شوراي  معرفي شده  نامزدهاي  اساس  بر  و 
انتخاب مي شوند. قوه قضاييه از دادگاه و دادستاني كل در هر منطقه و استان تشكيل شده 
كه دادگاه ها شامل دادگاه هاي درجه يك، استيناف، هيات هاي تحقيقاتي و دادگاه عالي 
هستند. دادگاه عالي از دو هيات قضايي و ديوان عالي تشكيل مي شود. قوه قضاييه فدرال از 
دادگاه عالي فدرال تشكيل شده كه خود متشكل از دو هيات قضايي و ديوان عالي است. 

تعيين  را  شورا  بودجه  و  دارد  نظارت  فدرال  قضايي  دادگاه هاي  بر  قضايي  عالي  شوراي 
عالي  ديوان  رياست  و  رييس  عنوان  به  را  فدرال  عالي  دادگاه  رييس  شورا  اين  مي كند. 
را معاونان رئيس ديوان عالي، روساي  اعضاي آن  تعيين مي كند كه  به عنوان معاون  را 
دادگاه هاي فدرال استيناف و روساي ديوان عالي منطقه اي تشكيل مي دهند. شوراي عالي 

قضايي اختيارات زير را بر عهده دارد: 
تعييـن رييس اعضـاي دادگاه عالي فدرال و ارائه اسـامي آنها بـه مجمع ملي براي  � 

تصويب.
نظارت بر وظايف دادگاه قضايي فدرال. � 

تهيه بودجه قوه قضاييه با هماهنگي وزارت دارايي. اين بودجه بايد عالوه بر بودجه  � 
كل دولت از سوي مجمع ملي تصويب شود. 

ارايه اسامي قضات دادگاه هاي فدرال.  � 
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 �ديوان عالي
امور قضايي در عراق توسط شوراي عالي قضايي اداره مي  شود كه اين نهاد اعضاي ديوان 
عالي دادگستري، بازرسي ملي و ديگر مقامات عالي قضايي را براي تأييد توسط شوراي 
نمايندگان تعيين مي  نمايد. اعضاي ديوان عالي بايد در زمينه حقوق مدني و قانون شرع 

اسالم متخصص بوده و با دو سوم آراء قوه مقننه انتخاب مي  شوند.  

 �دادگاه فدرال قانون اساسي
دادگاه فدرال قانون اساسي يك هيات قضايي مستقل از نه عضو است كه از سوي مجمع 

ملي با اكثريت دوسوم انتخاب مي شوند. اين انتخاب به شرح زير است:

پنج قاضي از بين 10 تن از نامزدهايي كه شوراي عالي قضائي معرفي مي كند، چهار عضو 
از بين فقهاي شريعت و اساتيد حقوق و كساني كه لقب استاد، وكيل، مشاور حقوقي دارند 
و يا در عرصه حقوق فعاليت دارند با حداقل 20 سال سن انتخاب خواهند شد. اين چهار 

تن از ميان هشت تن از افرادي هستند كه از سوي شوراي وزيران معرفي مي شوند.

دادگاه فدرال قانون اساسي بايد بر قانوني بودن قوانين نظارت داشته باشد و به توضيح 
متون قانون اساسي بپردازد. 

 �دادگاه عالي
دادگاه عالي عراق قوانين خاص خود را دارد و در عين حال قوانين و حقوق وضع شده 
در اين كشور را به رسميت مي  شناسد از جمله وظايف و مسئوليتهاي مصوب سال 1969 

ميالدي دادگاه عالي فدرال به شرح زير است:
نظارت بر مسايلي كه در راستاي اجراي قوانين فدرال است.  � 

نظارت بر دعاوي كه بين دولت فدرال، دولتهاي منطقه اي و استانها پيش مي آيد.  � 
نظارت بر دعاوي ميان دولتهاي منطقه اي و ادارات استاني.  � 

نظارت بر دعاوي بين افراد و دولت فدرال.  � 

يا  و  به جنايت  در صورت محكوم شدن  قضايي جز  عالي  اعضاي شوراي  يا  قاضي  عزل 
محكوم شدن به فساد مجاز نيست. عزل قاضي يا اعضاي شورا بر اساس تصميم رئيس 
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جمهوري، درخواست شوراي عالي قضايي و موافقت شوراي وزيران است. 

انجمن حقوقدان  هاي عراق1 نيز از مراجعي است كه در مباحث قانوني، فقهي و حقوقي 
صاحب نظر بوده و در شكل  گيري قوانين و مقررات نقش دارد.   

 �هيات عمومي آزاد انديشي
از  كه  هيات  اين  مي  باشد.  دولت  وظايف  انجام  درستي  بر  نظارت  هيات،  اصلي  رسالت 
استقالل مالي و اداري برخوردار است، از يك رييس و يك معاون رييس تشكيل شده كه از 
سوي مجمع ملي و از بين چهار قاضي كه شوراي عالي قضايي آن ها را معرفي كرده، تعيين 

مي شوند. در هيات يك روحاني نيز حضور دارد. وظايف اين هيات به شرح زير است: 
پيگيـري اجراي مناسـب قوانيـن و آئين  نامه  هاي مربوط به خدمـات كلي و ارزيابي  � 

ميزان تناسب آن. 
كشـف تخلفات اداري و مالي كه به سـالمت و انجام وظايف و خدمات عمومي لطمه  � 
وارد مي كند، تحقيق در خصوص تخلفات، ارجاع آن به مسئوالن ذي ربط و پيگيري 

آن. 
صدور دستورات مقتضي براي تسهيل در اجراي قوانين مربوط به كار هيات.  � 

تمامي موسسات دولتي موظفند تسهيالتي براي انجام كار اين هيات ايجاد و در صورت 
امكان مستقيماً به آن كمك كنند. تشكيل هيات، مدت كار رئيس هيات و معاونش، حقوق 
افراد هيات، وظايف، مصونيتها و وظايف هياتهاي ديگري كه وظيفه نظارت را برعهده دارند، 

بر اساس قانون است. 

1-3. وضعيت ريسك سياسي

بر اساس ارزيابي هاي انجام شده توسط مراجع بين المللي، كشور عراق يكي از مناطق با  ثبات 
نسبي كم مي باشد. طبق ارزيابي هاي انجام شده توسط صندوق ضمانت صادرات ايران، اين 
كشور در طبقه بندي ريسك، رتبه هفت را دارا مي باشد و سقف اعتبارات كوتاه مدت )زير 
دو سال( براي اين كشور معادل يك ميليارد دالر و براي اعتبارات ميان مدت و بلندمدت 

)باالي دوسال( نيز معادل يك ميليارد دالر است.  

1. Iraqi Jurists Asssociation (IJA(
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1-4. افراد و گروه هاي با نفوذ 

به طور كلي در مورد گروه ها يا دسته  هاي اصلي موجود در عراق مي  توان به پنج گروه زير 
اشاره نمود:

شيعيان كه حدود 65 � درصد جمعيت را تشكيل مي  دهند. 
كردهاي شـيعه با 20 � درصد جمعيت عراق در استانهاي سـليمانيه، اربيل، دهوک و 

كركوک ساكن هستند. 
اهل سـنت كه با 32 � درصد جمعيت عراق بيشتر در مناطق شمالي و پيرامون بغداد 

قرار دارند. 
تركمنها كه اكنون توسط حزب تركمن ملي به فعاليت سياسي مي  پردازند. � 

آشـوري ها  با 3 � درصـد جمعيت، بخش بزرگي از غيرمسـلمانهاي عراق را تشـكيل 
مي دهنـد و در دوره هاي مختلف اغلب درگيري  هايي با حكومتهاي موجود در عراق 

داشته  اند. 

برنامه هاي  در خصوص  نظر  اعالم  و   مجلس  در  طريق حضور  از  نيز  احزاب  نمايندگان 
پيشنهادي دولت، در هدايت كشور نقش دارند. اين روند توسط كليه احزاب به رسميت 

شناخته شده است.

در راستاي حفظ دمكراسي، احزاب به اين فرايند قانوني پايبند مي باشند. مجموعه قوانين 
گروه هاي  خصوص  در  مجلس  مصوب 
فعاليت هاي  در  آنها  نحوه حضور  سياسي، 
سياسي و جايگاه آنها در فعاليت هاي كشور 

را به روشني مشخص نموده است. 

چند نهاد قدرت سياسي دارند كه عبارتند 
از: عشيره )به معناي همان قبايل يا عشاير(، 
مراجع ديني و احزاب سياسي. قدرت گروه 
عشيره در اين ميان بيشتر است كه عمده 

دليل آن به وجود ساختار بومي و سنتي در عراق امروز برمي  گردد. 

بزرگترين مرجع در عراق، آيت اهلل سيستاني مي باشد كه برخي از احزاب نيز با حمايت 
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ايشان عمل مي  كنند اما به طور كلي حضور و دخالت ايشان در مسايل عراق بسيار كم 
است وتمام امور دفتر ايشان به عهده پسرشان مي  باشد.   

حزب فضيله االسالمي، جريان صدر، جيش المهدي شاخه نظامي جريان صدر، حزب بعث 
از جمله گروه  هاي موجود هستند. به طور كلي تعداد احزاب در عراق بسيار زياد است و 
انشعابات دروني احزاب نيز زياد است، براي مثال در چند ساله اخير حزب الدعوه به شش 
الدعوه  عراق، حزب  تنظيم  الدعوه  از: حزب  عبارتند  برخي  است كه  تقسيم شده  شاخه 

تنظيم لندن، ابناء حزب الدعوه و ... . 
اسالمي، انقالب  اعالي  مجلس  از:  عبارتند  عراق  جامعه  در  قدرتمند   احزاب 

حزب الدعوه االسالميه، جريان صدر، جريان هاي اهل سنت )كه خود از احزاب متعددي 
تشكيل و دو قوميت عرب و كرد را شامل مي  شود(. و حزب وفاق وطني به رهبري عالوي.  
سه گروه جريان صدري، حزب الدعوه و مجلس اعالي اسالمي از گروه هاي فعال سياسي 

شيعي مي باشند..  
كردها در نواحي شمال و شمال شرقي عراق كه به كردستان عراق مشهور است زندگي 
از لحاظ سياسي  با عربها متفاوتند.  از لحاظ فرهنگي و زباني و طرز پوشش  مي كنند و 
آقاي  اكنون  كردستان  جمهوري  رياست  و  بوده  مجلس  داراي  مي  كنند،  عمل  مستقل 

مسعود بارزاني است.  
پس از جنگ كويت و عراق و وضع ممنوعيت پرواز عراق به باالي خط 23 درجه در سال 
1991 كردهاي عراق عماًل توانستند حكومت خود را تأسيس نمايند و با حل اختالفات 
گروهي و قيام عليه حكومت بعث، حكومت منطقه را به عهده گرفتند. كردها اين خيزش 
را »راپه رين« مي نامند. پس از ده سال و با حمله دوباره امريكا به عراق در شمال و شمال 
شرقي عراق كه به كردستان عراق معروف است كردها حكومت خودمختار كردستان را 
در جمهوري فدرال عراق به طور رسمي تشكيل دادند. در دوره اخير نيز نهادهاي اصلي 
سياست شامل رياست جمهوري و وزارت امور خارجه عراق توسط كردها اداره مي گردد. 

اربيل،  استان  بر سه   ميان  اين  از  كه   تقسيم شده  است  استان  به شش  عراق  كردستان 
سليمانيه، دهوك و قسمت هايي از استانهاي نينوا و دياله تسلط دارند.

اقتصادي،  انجام طرح هاي كالن  بازار اين كشور و  در چنين شرايطي جهت موفقيت در 
تجاري و سرمايه گذاري در عراق، برقراري و حفظ ارتباط با اعضاي گروه هاي اجتماعي، 

سياسي، اقتصادي و بازرگاني راهگشا مي  باشد.
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2. محيط قانوني
در اين بخش نظام قانون گذاري، حقوقي و قضايي شامل قانون اساسي، قوه مقننه )مجلس 
شوراي ملي(، قواي مجريه و قضاييه و دادگاه ها، قوانين مالكيت، مالكيت فكري، گمركي، 
و  معافيتها  مالياتي،  و  بانكي  قوانين  شركتها،  راه  اندازي  و  ثبت  سرمايه  گذاري،  كنسولي، 
و  اتحاديه  هاي گمركي  اقتصادي،  پيمانهاي  قانوني سرمايه  گذاري، عضويت در  مشوقهاي 

نهادهاي بين  المللي و قوانين و ضوابط برگزاري نمايشگاه  ها بيان مي  گردد.

2-1. قانون اساسي 

قانون اساسي عراق در سال 2005 تدوين و پس از انجام همه  پرسي تصويب گرديد. در اين 
قانون 6 فصل جداگانه وجود دارد كه عبارتند از:

اصول اساسي � 
حقوق اساسي و آزادي هاي عمومي � 

نهادهاي دولت فدرال � 
نهادهاي دولت هاي منطقه اي � 

ضمانتهاي قانون اساسي � 
احكام پاياني � 

برخي از اصول كلي قانون اساسي عبارتند از:
حكومت عراق جمهوري، فدرال، دموكراتيك و كثرت  گراست. � 
عراق كشوري چندمليتي، چندمذهبي و چند فرهنگي است.  � 

آزادي مذهبي و آزادي برگزاري مراسم مذهبي به رسميت شناخته شده است.  � 
دين رسمي كشور اسالم است.  � 

در عراق، قانون اساسي جديد بر مبناي فدراليزم تصويب شده و همه نيروهاي سياسي، 
قومي و مذهبي )و اغلب نيروهاي سياسي شيعه از جمله مجلس اعالي انقالب اسالمي به 
رهبري آقاي حكيم( با آن موافق هستند و زبان كردي را كه زبان 18 درصد مردم عراق 
است در كنار زبان عربي كه زبان حدود 75 درصد مردم عراق است رسمي اعالم كرده 
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اند. قانون اساسي جديد عراق عالوه بر زبانهاي عربي و كردي، همچنين زبانهاي سرياني، 
ارمني و تركمني را در مناطق و استانهاي خودشان رسمي اعالم نموده و تدريس آنها را 

در مدارس اجباري كرده است.

2-2. حقوق مالكيت 

داده مي شود  اجازه  و خارجي  نهادهاي داخلي  و  افراد  به  مالكيت كشور عراق  قانون  در 
تا جهت سرمايه گذاري خصوصي و توسعه ملي نسبت به مالكيت زمين به طور خصوصي 
اقدام نمايند. كميسيون دعاوي مالكيت عراق1و كميسيون حل اختالفات مالكيت عراق2  

مسئوليت  پيگيري دعاوي مالكيت در اين كشور را بر عهده دارند.   
قوانين مالكيت عراق در سال 1968 تصويب شده است. اين قوانين پس از اشغال عراق 

توسط اياالت متحده، در سال 2004 ميالدي اصالح گرديده است.

2-3. قانون مالكيت فكري

عراق از 21 ژانويه 1976 ميالدي به سازمان جهاني مالكيت فكري3 پيوست. همچنين اين 
كشور كنوانسيون پاريس در زمينه حمايت از حقوق مالكيت صنعتي را در سال 1967 
با  مالكيت فكري  زمينه  مقررات حمايتي عراق در  و  قوانين  است. مجموعه  امضاء كرده 
حداقل استانداردهاي تعيين شده همخواني دارند. با اين وجود با استناد به مجموعه قوانين 
قانوني قرار  اين مالكيت حفاظت و متخلفين را مورد پيگرد  از  با جديت  يادشده، دولت 

مي  دهد. 

2-3-1. عالئم تجاري4 
در   1957 سال  مصوب   21 شماره  قانون  مبناي  بر  عراق  كشور  در  تجاري  عالئم  ثبت 
زمينه حمايت از عالئم تجاري و اصالحيه  هاي بعدي آن مي  باشد. پس از تكميل فرم هاي 
مخصوص ثبت عالئم تجاري در اداره ذي ربط، )اين اداره بايستي از عدم ثبت عالئم مشابه 

اطمينان حاصل كند( انجام گيرد. 

1. IPCC
2. CRRPD
3. World Intellectual Property Organization
4. Trade Marks
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از  روز پس  تا 90  افراد مدعي  روزنامه رسمي،  و آگهي در  تجاري  تاييد عالمت  از  پس 
آخرين آگهي فرصت دارند تا اعتراض خود را به اداره ثبت عالئم تجاري عراق ارائه نمايند. 
عالئم تجاري ثبت شده تا 15 سال داراي اعتبار بوده براي همين مدت نيز قابل تمديد 

مي  باشند.    

2-3-2. حق التاليف1
قانون حمايت از حق التأليف كشور عراق در سال 1971 ميالدي به تصويب رسيده  است. 
اين قانون داراي 53 ماده است. پس از حمله آمريكا به عراق در سال 2003، اين قانون در 
سال 2004 ميالدي اصالح و نسخه نهايي آن تدوين گرديده است. بر اساس قانون حمايت 
از حق التأليف در كشور عراق، دولت متخلفين به اين قانون را به شدت مورد پيگرد قانوني 

قرار مي  دهد.

2-3-3.حق انحصاري اختراع2
كشور عراق در سال 1970 قانون ثبت حق انحصاري اختراع را تصويب نموده است. اين 
قانون در 26 آوريل سال 2004 ميالدي توسط فرماندار نظامي ائتالف حاكم بر عراق با 

اصالحات متعددي رو به رو شده است. 

حق انحصاري اختراع به مدت 20 سال از تاريخ تكميل فرمها و تاييد اداره ثبت اختراعات 
به پرداخت مبالغ  اعتبار مذكور منوط  اعتبار مي  باشد. شايان ذكر است كه  عراق داراي 
به حساب  اختراع  از سوي ذي نفع حق  اختراعات  ثبت  اداره  توسط  تعيين شده  ساليانه 

دولت مي  باشد.

2-4. قانون سرمايه گذاري 

اكتبر سال 2006  اين كشور در نشست دهم  پارلمان  قانون سرمايه  گذاري عراق توسط 
منتشر  رسمي  رسانه  هاي  در  رييس  جمهور  تاييد  از  پس  كه  رسيد  تصويب  به  ميالدي 
گرديد. شرايط و فرايند سرمايه  گذاري محلي و خارجي در اين قانون تشريح شده است. 

هدف از اين قانون شامل موارد زير مي  گردد: 

1. Copy Right
2. Patent
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تشـويق سـرمايه  گذاري و انتقال فنـاوري جديد جهت پيشـرفت اقتصـاد وتوليد  � 
متنوع 

تشـويق بخش خصوصي عراق و سـرمايه  گذاران خارجي جهت سـرمايه گذاري در  � 
عراق 

كاريابي و ايجاد اشتغال  � 
حمايت از حقوق و اموال سرمايه گذاران  � 

توسعه صادرات و افزايش حجم تجارت خارجي عراق  � 

در رابطه با طرحهاي مسكن و ساخت و ساز، سرمايه  گذار عراقي و خارجي حق نگهداري 
زمينهاي پروژه را فقط جهت احداث واحدهاي مسكوني برابر تعرفه  اي كه با موافقت مجلس 

وزرا تعيين مي  شود، دارد. 

2-4-1. مزايا و مشوقهاي درنظرگرفته شده براي سرمايه  گذاران
زير  موارد  شامل  خارجي  سرمايه  گذاران  براي  شده  گرفته  نظر  در  مشوق هاي  و  مزايا 

مي شود:
بيمه نمودن پروژه  هاي سـرمايه  گذاري شـده ملي و خارجي توسـط شركتهاي بيمه  � 

عراقي يا شركت هاي بيمه خارجي  
امكان سرمايه  گذاري و مشاركت در بخش بورس اوراق بهادار � 

اجاره زمين موردنياز براي پروژه  ها در شـرايطي كه مدت زمان آن بيش از 50 � سـال 
نباشد، قابل تجديد خواهد بود. 

افتتاح حسـاب بانكي با دينار عراقي، ارز خارجي يا هردو حالت در بانكهاي عراقي  � 
يا بانكهاي خارج از عراق 

ارائه مجوز اقامت و ديگر تسـهيالت به سـرمايه  گذاراني كه وارد عراق شده و قصد  � 
زندگي در اين كشور را دارند. 

غير قابل مصادره اعالم نمودن پروژه  هاي سرمايه  گذاري شده  � 
امكان انتقال حقوق و مزاياي كارگران غير عراقي به خارج از كشور � 

معافيت از پرداخت عوارض و مالياتهاي مختلف براي 10 � سال از تاريخ آغاز پروژه  ها، 
كه اين مدت قابل تمديد مي  باشد. 
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همچنين تجهيزات و دارايي  هاي موردنياز جهت توسـعه و بروز نمودن شـركتها نيز  � 
معاف از ماليات و عوارض خواهند بود. 

2-4-2. تعهدات سرمايه  گذاران
تعهدات سرمايه  گذاران خارجي شامل موارد زير مي  گردد: 

اعالم دقيق زمان آغاز كار پروژه   � 
ارائه صحيح دفاتر حسابهاي شركت به وكيل مجاز جهت حسابرسي  � 

ارائه مطالعات طرح و تحقيقات و امكان  سنجي  هاي فني و اقتصادي مرتبط با پروژ ه � 
ثبـت و نگهداري اطالعات مواد اوليه وارد شـده، حفاظت محيط زيسـت و الزامات  � 

سيستمهاي كنترل كيفيت
موافقت با قوانين عراق و عمل بر اساس برنامه  ها و روشهايي كه براي سرمايه گذاران  � 

تدوين شده است.  

2-4-3. زمينه   هاي سرمايه  گذاري 
قانون سرمايه  گذاري عراق، سرمايه  گذاري عراقي ها و خارجي ها در كليه زمينه  ها به جز موارد 

زير را مجاز اعالم نموده است:
سرمايه  گذاري در ميادين استخراج و توليد نفت و گاز � 

سرمايه  گذاري در بخش شركتهاي بانكي و بيمه  اي � 
سـرمايه  گذاري جهت تملك اراضي خاص (به جز براي پروژه  هاي خانه  سـازي)؛ اين  � 
زمينها صرفاً توسط اتباع عراقي قابل تمليك مي  باشد و اتباع خارجي تنها مي توانند 

به مدت 50 سال (اين مدت قابل تمديد است) از اين زمينها بهره  برداري نمايند.  

2-4-4. ايجاد شعبه يا دفتر نمايندگي بازرگاني 
مدارك موردنياز جهت ثبت شعبه يا دفتر نمايندگي بازرگاني براي شركتهاي خارجي  بر 

اساس دستورالعمل سال 2004 ميالدي عبارتند از:
ارائه يك نسـخه از مجوز تاسيس صادر شـده و به ثبت رسيده از سوي سازمانهاي  � 

ذي ربط در وطن اصلي. 
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ارائه يك نسخه از اساسنامه تاييد شده شركت از سوي سازمانهاي ذي ربط در وطن  � 
اصلي. 

صورتهاي مالي آخرين سال فعاليت شركت شامل صورتهاي سود و زيان.  � 
ارائه نامه از دفتر مركزي شـركت به صورت رسـمي و در سـربرگ شركت كه در آن  � 
خالصه  اي از اطالعات و موقعيت شـركت و شخص مسئول شركت و يا مدير شركت 
كه داراي اختيارات ثبت شـعبه و يا دفتر نمايندگي تجاري در عراق باشـد، به شرح 

زير:
كارمند تام  االختيار كه مي  تواند نسـبت به ثبت رسـمي شـعبه و يا دفتر نمايندگي  � 
تجاري اقدام نمايد و مسـئوليت ثبت نيز به عهده او باشـد تا در برابر كارمند ثبت 
شركتها درخواست را امضا نموده و كارهاي تبليغاتي را از طرف شركت انجام دهد. 

نماينده يا وكيل كه مسئول اقدامات قانوني شركت در عراق باشد.  � 
كارمند رسمي دفتر مركزي كه اداره  كننده فعاليتهاي شركت در عراق باشد.  � 

تكميل نمودن پرسش نامه مخصوص ثبت به طور دقيق و ارائه دو نسخه از آن كه يكي 
بازگردانده مي  شود. كليه  از آنها نزد كارمند ثبت نگهداري مي  شود و ديگري به شركت 
مسئوليتها و تبعات قانوني در رابطه با صحت و سقم مطالب اظهار شده در نامه ثبت به 

عهده نماينده تام  االختيار شركت مي  باشد.

2-5. مراحل راه اندازي كار تجاري )كسب و كار( 

جهت حضور در مناقصات و كسب و كار در كشور عراق و بازاريابي و فروش مستقيم در 
اين كشور، بايد شركت در اداره ثبت شركت هاي كشور عراق ثبت رسمي شده باشد. ثبت 
شركت عالوه بر امكان بازاريابي، فروش و مشاركت در مناقصات عراق مزاياي ديگري از 
جمله دريافت اقامت تجاري بلند مدت، اخذ مجوز افتتاح فروشگاه و دفاتر تجاري، استفاده 
اعطا  عراقي  شركتهاي  به  بين المللي  مجامع  يا  و  عراق  كشور  كه  مختلفي  تسهيالت  از 

مي نمايند، به همراه دارد.

2-5-1. انواع ثبت شركت
 به چهار شكل امكان ثبت شركت در عراق ميسر است 
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ايجاد يك شركت مستقل جديد ايراني كه تمام سهام آن متعلق به اتباع و شركتهاي  � 
كشور ايران مي  باشد.

ايجاد شـعبه  اي از يك شـركت ايراني با همان نام و نشان كه سهام آن نيز مي تواند  � 
تمامًا متعلق به اتباع كشور ايران باشد.

ايجاد يك شـركت جديد با مشاركت اتباع عراقي كه در آن سهام طرفين به توافق  � 
تعيين مي  گردد.

اعطاي نمايندگي يك شـركت ايراني به يك شركت يا بازرگان حقيقي عراقي بدون  � 
حضور اتباع ايراني.

2-5-2. هزينه و زمان ثبت 
 هزينه واقعي ثبت يك شركت در عراق كه بايد به حسابهاي دولتي واريز گردد كه  بيش 
از 200 دالر نيست. اين ميزان هزينه در صورتي است كه شخص يا نماينده اي از اشخاص 
حقيقي يا حقوقي راساً به اداره ثبت شركت هاي عراق مستقر در بغداد مراجعه نموده و به 
زبان و قوانين اداري آن كشور مسلط باشند، در غير اين صورت بايد از مترجمين و وكالي 
رسمي عراقي استفاده نمود. با توجه به اندازه، شعبات و پيچيدگي هاي شركت مورد نظر 
اين افراد مبالغي بين 1,000 تا 10,000 دالر آمريكا را مطالبه مي  نمايند. زمان الزم براي 
صدور گواهي ثبت شركت در عراق به طور متوسط دو ماه مي باشد. اين زمان ممكن است 
به داليل مختلف از جمله تعطيلي  هاي پياپي ادارات بغداد و يا كامل نبودن مدارك افزايش 

يابد.

2-5-3. مدارک مورد نياز جهت ثبت شركت
چنانچه ثبت شركت مستقل و جديد ايراني يا ثبت شركت همراه با اتباع عراقي مدنظر 

باشد، مدارك ذيل مورد نياز مي  باشد:
اصل گذرنامه ايراني به همراه ترجمه رسمي آن به عربي � 

اصل شناسنامه ايراني به همراه ترجمه رسمي آن به عربي  � 
گواهي عدم سوء پيشينه ترجمه رسمي شده به عربي � 

ترجمه رسمي سوابق كاري � 
ترجمه رسمي عدم بدهي به سيستم مالياتي كشور ايران � 
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اصل كارت بازرگاني (در صورت موجود بودن) � 
فرمهاي تكميل شده اداره ثبت شركت هاي عراق  � 

برسد.   تهران  در  عراق  جمهوري  سفارت  تاييد  به  بايد  فوق  شده  ترجمه  مدارك  كليه 
چنانچه ثبت شعبه اي از يك شركت ايراني  با همان نام و نشان تجاري در عراق مدنظر 

باشد، مدارك ذيل مورد نياز است:
يك نسخه از اساسنامه و مدارک شركت مادر � 

فرمهاي تكميل شده اداره ثبت شركتهاي عراق � 
آخرين صورت وضعيت مالي پاياني سال شركت مادر با گزارش هيات مديره  � 

نسخه اي از گواهي بازرس رسمي از دفاتر ثبت شده حسابداري  � 
نامه از شـركت مادر (اصلي) شـامل تعهدات كامل مالي و قانوني نسـبت به شـعبه  � 

جديد در عراق
وكالت نامه مدير معرفي شده شعبه عراق از شركت مادر � 

وكالت نامه رسمي براي شخصي كه جهت ثبت شركت در عراق مراجعه مي نمايد.  � 
فتوكپي گذرنامه و شناسنامه مدير عامل يا مسئول معرفي شده و اصل ترجمه شده  � 

آن  
سـوابقي از قراردادهاي كاري همراه با گواهي هاي حسـن انجام كار، شـروع و پايان  � 

كار

برسد.  ايران   در  عراق  سفارت  و  و شركتها  اسناد  ثبت  اداره  تاييد  به  بايد  فوق  مدارك 
همچنين مدير عامل انتخابي شعبه بايد حضور دائم و اقامت در عراق داشته باشد.   

2-5-4. ثبت شركت در منطقه كردستان
با توجه   براي ثبت شركت در سه استان شمالي عراق شامل سليمانيه، اربيل و دهوك 
به شرايط مناسب تر كار و زندگي، امنيت و حضور شركتهاي خارجي و استقالل اين ناحيه 
شرايط كمي متفاوت است از جمله ضرورت اجاره دفتر كار كه قبل از صدور گواهي ثبت 
شركت مي  بايست به كارشناسان اداره ثبت شركت هاي منطقه كردستان ارائه گردد. جهت 

ثبت شركت  در منطقه كردستان تكميل و ارائه مدارك زير ضروري مي  باشد:



بخش اول: كليات، فصل اول: محيط سياسي و قانوني / 33

اساسنامه شركت  � 
اظهارنامه ثبت شركت  � 

آگهي تاسيس و تغييرات شركت (همراه با روزنامه رسمي) � 
صورتجلسه هيئت مديره و سهامداران شركت جهت افتتاح شعبه و تعيين نماينده � 

صورت جلسه اعضاي هيئت مديره و سهامداران شركت � 
ترازنامه مالي شركت  � 

2-6. قوانين گمركي

آخرين قانون گمرك كشور عراق در سال 1984 تدوين شده است. در اين قانون نام اداره 
مشروبات  مخدر،  مواد  استثناء  به  مي  باشد.  گمرك«1  عمومي  »كميسيون  عراق  گمرك 
حرام، مواد منفجره و اسلحه، معموالً صادرات و واردات ساير كاالها مجاز بوده و از طريق 
گمركات موجود در مرزهاي عراق ترخيص مي  شوند. ارزيابي كاالهاي صادره يا وارده به 
نحوي است كه فاقد تشريفات خاص يا بررسي  هاي كارشناسي ويژه است و صرفاً بر اساس 
گروه كااليي ارزيابي و تعيين عوارض مي  شوند. نكات قابل توجه در رابطه با گمركات اين 

كشور شامل موارد زير مي  گردد:

ورود كاالهاي متعدد به عراق و اتكاي دولت هاي محلي به درآمدهاي گمركي )به عنوان 
منبع مهم داخلي در تامين مخارج دولتي( سبب گرديده كه اماكن متعددي تحت عنوان 
ابراهيم  نمايند. در بين گمركات موجود، گمركات زاخو و  اين كشور فعاليت  گمرك در 
خليل كه در شمال منطقه كردستان و هم  مرز  با تركيه و سوريه قرار دارند از حجم فعاليت 

و امكانات بيشتري در مقايسه با ساير گمركات برخوردار هستند. 

تعداد پايانه  هاي گمركي در عراق باالست به طوري كه تنها در سطح استان سليمانيه 19 
مركز گمركي فعاليت مي  كنند. همچنين در سليمانيه سه واحد ، شهر باژير شش واحد ، 
شاره زور چهار واحد و پنجوين شش واحد گمركي وجود دارد. در شهر پنجوين دو واحد 
گمركي مشابه بازارچه  هاي مرزي استان كردستان ايران يعني باشماق و سيران  بند فعاليت 

دارند.

1.General Commission for Customs (GCC)
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گمركات موجود در استان سليمانيه به دليل ابتدايي بودن امكانات بيشتر به ايستگاه  هاي 
كنترل كاال شبيه  اند و با امكانات محدود  به اخذ عوارض مبادرت مي  نمايند.

و  عراقي  خريداران  كه  است  راه  هايي  از  يكي  مرزي  بازارچه  هاي  در  حضور  هم  اكنون 
فروشندگان ايراني براي تبادل كاال استفاده مي  كنند. 

اقالم  وارداتي  تعرفه  ندارد.  چنداني  گمركي  پيچيدگي  هاي  و  بوده  آزاد  عراق  به  واردات 
ضروري )همچون دارو و مواد غذايي( به عراق به جهت وجود حجم باالي تقاضا برابر صفر 
درصد، ماشين  آالت  صنعتي و كاالهاي واسطه  اي يك درصد و ساير كاالها معموالً حداكثر 

تا پنج درصد مي  باشد.

2-7. قوانين بانكي

بانك مركزي، مسئول مستقيم سياستهاي پولي كشور است و اين امر از طريق حفظ اعتبار 
پول ملي در مقابل ديگر ارزها و همچنين كاهش نرخ تورم، امكانپذير مي  باشد. قانون بانك 

مركزي عراق دادن وام به وزارت خانه  هاي دولتي را مجاز مي  شمارد.

هدف اصلي بانك مركزي، كمك به رشد اقتصادي كشور است و از مسئوليت  هاي عمده آن 
مي  توان به تعيين نرخ برابري ارز و نرخ بهره بانكي اشاره كرد. عراق طي سالهاي  گذشته 
از افزايش نرخ تورم در بازار، فشارهاي زيادي متحمل شده، به گونه  اي كه اين نرخ گاهي 
اوقات به بيش از 65 درصد نيز رسيده است. در چنين شرايطي بانك مركزي به منظور 
كاهش نرخ تورم وارد عمل شده و سعي  نموده تا اين ميزان را در مرز 10 درصد مهار 

كند. 

اين كشور هدايت مي شوند. در  بانك مركزي  بانك ها و مؤسسات مالي عراق توسط  كليه 
محلي،  خارجي،  سهام  داراي  بانكهاي  كشور  اين  بانكهاي  بر  عالوه  عراق  بانكي  سيستم 

خصوصي و مؤسسات بانكي نيز فعاليت مي نمايند. 

انواع  از  كشور  آن  بانكهاي  عراق،  مركزي  بانك  اقدامات  و  دولت  سياستهاي  اساس  بر 
بيان ديگر  به  بهره مي  برند.  به مشتريان خود  ارائه خدمات  بانكداري جهت  سيستمهاي 
بانك مركزي عراق تالشهايي در زمينه ايجاد پشتوانه قانوني و اجرايي الزم براي جذب 
است.   داده  صورت  را  عراق  در  خارجي  بانكهاي  تأسيس  در  خارجي  سرمايه  گذاري هاي 
بانكها گرديده  اين  ارتقاي كيفيت عملكرد  بانكهاي عراقي باعث  مشاركتهاي خارجي در 
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از  استفاده  اعتباري،  كارت هاي  به صدور  مي  توان  عملكرد  اين  مثبت  تاثيرات  از  كه  است 
خودپردازهاي الكترونيكي و پرداخت وامهاي مختلف و حواله پول به خارج از كشور اشاره 
نمود. براي ارزيابي عملكرد بانكهاي عراقي از سيستم جهاني CAMEL استفاده مي شود. 

با هدف  عراق سومين كشور عربي است كه 
بهبود عملكرد بانكها و پايبندي به قوانين و 
اجراكردن  به  اقدام  پيشرفته،  خدمات  ارائه 

اين سيستم نموده است.

كشورهاي حاشيه خليج فارس، اردن، لبنان، 
انگليس و ايران مشاركت بيشتري در سرمايه 

بانكهاي عراق داشته  اند.  

2-8. قوانين مالياتي 

كميسيون عمومي ماليات1 به عنوان زيرمجموعه وزارت امور مالي عراق در سال 1982 
تشكيل گرديد. تشكيل اين كميسيون بر مبناي قانون مالياتي جمهوري عراق مصوب سال 
1981 مي  باشد. اين كميسيون داراي 14 اداره مختلف مي  باشد. تعداد 18 شعبه كميسيون 
اين كميسيون  ايالتهاي مختلف عراق قرار دارند.  مالياتي در شهر بغداد و 28 شعبه در 

مسئول پيگيري و اجراي شش قانون مالياتي زير مي  باشد:
قانون ماليات بر درآمد مصوب سال 1982 � 

قانون ماليات بر اجاره امالک مصوب سال 1952 � 
قانون ماليات بر زمين هاي بالاستفاده مصوب سال 1962 � 

قانون ماليات بر ارث مصوب سال 1985 � 
قانون ماليات بر فروش مصوب سال 1997 � 

قانون ماليات بر نقل و انتقال امالک مصوب سال 2002 � 

و  افراد  توسط  داوطلبانه  ماليات  پرداخت  ميزان  افزايش  عراق،  مالياتي  كميسيون  هدف 
شركت ها، با تدوين برنامه  ريزي مناسب در افق زماني ميان  مدت مي  باشد.  

1. GCT
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2-9. قوانين كنسولي 

يا  از سفارت عراق در تهران و  به رواديد وجود دارد كه  نياز  به خاك عراق  جهت ورود 
كنسولگري  هاي واقع در شهرهاي ديگر ايران قابل صدور خواهد بود. در حال حاضر رواديد 
يك ماهه توسط شركت هواپيمايي عراق طي 48 ساعت با هزينه 40 دالر در تهران صادر 

مي  شود. 

مدارك اخذ رواديد شامل دو قطعه عكس، اصل و كپي صفحه اول گذرنامه با حداقل شش 
ماه اعتبار و تكميل نمودن دو فرم سفارت مي  باشد. دارنده اين رواديد مجاز خواهد بود از 
آغاز ورود به خاك عراق در فرودگاه بغداد تا مدت 30 روز كامل درآن كشور اقامت داشته 

باشد كه در صورت لزوم تمديد خواهد شد. 

صدور رواديد تجاري بلندمدت با ارائه كارت بازرگاني و متقاعد نمودن سفارت عراق در 
ايران مبني بر نياز به چند بار ورود به عراق ممكن خواهد بود. اين نوع رواديد يك ساله 
بازرگاناني صادر مي  شود كه شركت  براي  اغلب  بار قابل تمديد است و  بوده و تنها يك 
به  ايراني  باشند. همچنين سرمايه  گذاران  رسانده  ثبت  به  عراق  در  يا مشاركتي  مستقل 

صورت هاي مختلف مي  تواند مشمول اين نوع رواديد گردند. 

2-10. حمايتهاي تجاري از صادركنندگان

بررسي نوع و حجم محصوالت صادرشده از عراق نشانگر اين است كه صادرات اين كشور 
به طور عمده متكي بر صادرات نفت مي باشد. در سال 2006 و 2007 ميالدي، صادرات 
نفت خام و مواد حاصله از آن در حدود 97 درصد از كل صادرات اين كشور را تشكيل 
مي  دهند. بروز جنگ، بحرانهاي اقتصادي و اشغال توسط نيروهاي ائتالف، زمينه مناسبي 
را براي تقويت صنايع اين كشور، به منظور حضور در بازارهاي جهاني فراهم ننموده است. 

لذا تنوع كاالهاي صادراتي اين كشور بسيار محدود مي  باشد. 

با اين حال دولت عراق در سالهاي اخير با برگزاري نمايشگاه  هاي تخصصي در حوزه هاي 
مختلف و در اختيار قرار دادن تسهيالت و امكانات مالي، زمينه را براي صدور محصوالت 

عراقي به بازارهاي هدف خارجي فراهم نموده است.   
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3. عضويت در پيمانهاي اقتصادي و نهادهاي بين المللي
اين كشور در اتحاديه  ها و سازمانهاي بين  المللي متعددي به شرح زير عضويت دارد. 

3-1. عضويت در سازمانهاي مهم بين المللي

اين سازمانها  است.  ناظر  يا  يافته  متعددي عضويت  بين  المللي  در سازمانهاي  اين كشور 
عبارتند از: 

اتحاديه بين  المللي ارتباطات  � 
سازمان جهاني غذا � 

بانك عربي توسعه آفريقا � 
گروه 77 �

آژانس بين  المللي انرژي اتمي � 
سازمان كنفرانس اسالمي � 

سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) � 
بانك بين  المللي ترميم و توسعه � 

سازمان بين  المللي هوانوردي � 
سازمان ملل متحد � 

صندوق بين  المللي پول � 
بانك توسعه اسالمي � 

سازمان بين  المللي كار � 
پليس بين  المللي � 

كميسيون ميان دولتي اقيانوسي � 
كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل � 

صندوق كودكان سازمان ملل � 
سازمان توسعه صنعتي سازمان ملل � 
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سازمان جهاني گمرک � 
فدراسيون جهاني اتحاديه هاي بازرگاني � 

سازمان جهاني مالكيت فكري � 
سازمان بهداشت جهاني � 

سازمان جهاني هواشناسي � 
سازمان تجارت جهاني (عضو ناظر) � 

سازمان بين المللي استاندارد  � 
جمعيت صليب سرخ  � 

آژانس بين  المللي انرژي اتمي  � 
كميته بين  المللي المپيك  � 

اتحاديه جهاني پست  � 
كنفرانس جهاني كار � 

سازمان بين  المللي مهاجرت � 
دادگاه جرائم بين  المللي � 

كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل متحد  � 

3-2. عضويت در پيمان هاي اقتصادي

اقتصادي  پيمان  در  گذشته،  سالهاي  اقتصادي  و   سياسي  بحرانهاي  دليل  به  كشور  اين 
منطقه  اي و بين  المللي خاصي عضويت ندارد.
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در اين فصل به مطالبي همچون دين، زبان، عاليق و الگوي زندگي و مصرف، نهادهاي 
اجتماعي و ديني، رسانه ها، عادات خريد و مصرف، تعطيالت، اعياد و جشنها، پايبندي به 
توافقات، ديدگاه كلي نسبت به ايران و ايراني، فرهنگ مذاكره، نقش هدايا و سوغات در 
مناسبتهاي مختلف، ارزش هاي غالب، آداب و رسوم خاص، پايبندي به زمان، اوقات فراغت 

و رفتارهاي برنامه ريزي شده مردم عراق پرداخته مي  شود.

1. اركان فرهنگي و اجتماعي
در اين قسمت، نخست اركان اصلي تشكيل دهنده فرهنگ كشور عراق نظير مذهب و زبان 

مردم را معرفي نموده و سپس با آداب و رسوم كلي اين كشور آشنا خواهيم شد. 

1-1. دين

97  درصد مردم عراق پيرو دين اسالم )كه در اين ميان 65 درصد شيعه و 32 درصد سني 
هستند( 3 درصد  نيز پيرو مسيحيت و ساير اديان هستند. 

1-2. زبان

زبان  رايج اين كشور عربي است. زبان كردي نيز در مناطق كردنشين رايج است. افزون بر 
آن، زبانهاي تركمن، آشوري و ارمني در بخشهايي از عراق كاربرد دارد، همچنين در ميان 

اقليت هاي ساكن در عراق، فارسي و تركي  نيز كاربرد دارد.   

فصل دوم
محيط فرهنگي
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1-3. الگوي زندگي 

مردم عراق به دليل ويژگيهاي خاص فرهنگي و اجتماعي خود، از عاليق و الگوي زندگي و 
مصرف خاصي برخوردارند. در زير به برخي از اين ويژگيها اشاره شده است.

و  مذهبي  افرادي  اكثراً  ديني  وجود شهرهاي  و  موقعيتي  تاريخي،  لحاظ  به  عراق  مردم 
معتقد به آموزه  هاي اسالمي مي  باشند. همانند مردم ايران در بيشتر جشنها و اعياد اسالمي 
مانند عيد فطر، عيد قربان، عيد غدير و ميالد امامان، هر سال مراسمي به اين مناسبتها 

برگزار مي  كنند. 

سرود ملي عراق به نام موطني شناخته مي  شود. 

1-4. نهادهاي اجتماعي و ديني

تابع  عراق  كشور  مردم  اكثريت 
حدود  در  مي باشند.  اسالم  دين 
دو سوم جمعيت مسلمانان عراق، 
نيز اهل سنت  شيعه و يك سوم 
هستند؛ در حالي كه پيروان ساير 
اديان نيز درصد كمي از جمعيت 

كشور را تشكيل مي  دهند.

قوميتهاي  با  كشوري  عراق 
را  آن  ساكنان  و  است  گوناگون 

عرب، كرد، تركمن، گوراني، لك، آسوري، مندايي و صابيين و ... تشكيل مي  دهند. كردها 
در نواحي شمال و شمال  شرقي عراق كه به كردستان عراق مشهور است زندگي مي كنند 

و از لحاظ فرهنگي، زباني و طرز پوشش با عربها متفاوتند. 

به عنوان بخشي از امپراطوري كهن ايران، عراق مهد تمدنهاي باستاني بوده و اين مساله به 
عنوان يك سرمايه معنوي غني مايه مباهات در بين عراقي  ها مطرح مي شود. شهر تاريخي 
بابل نيز )در نزديكي شهر حله امروزي( يكي از مراكز تاريخي- فرهنگي عراق مي  باشد كه 

يادآور پادشاهاني چون حمورابي و بخت  النصر است.
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شهرهاي سليمانيه و اربيل در شمال عراق، از شهرهاي مهم سياسي، اقتصادي و فرهنگي 
رسانه  هاي  و  و صنفي  تشكلهاي سياسي  فرهنگي،  اماكن  زياد  تعداد  مي  شوند.  محسوب 

جمعي از ويژگي  هاي مهم اين دو شهر محسوب مي  شوند.

1-5. رسانه ها

تلويزيون، راديو، سينما، روزنامه، مجله و وب سايت هاي اينترنتي از جمله ابزارهاي برقراري 
موجود  رسانه  هاي  كيفيت  و  كميت  زمان حكومت صدام  در  مي  باشند.  عراق  در  ارتباط 
در عراق از وضعيت مطلوبي برخوردار نبود اما در حال حاضر پيشرفتهايي در اين زمينه 
براي مثال  انجام مي  شود.  اين حوزه  حاصل شده است و سرمايه  گذاري  هاي مناسبي در 
هم  اكنون در عراق نزديك به 80 ايستگاه راديويي وجود دارد. برخي از نكات كليدي مرتبط 

با رسانه  ها در كشور عراق شامل موارد زير مي  گردد:

كد اينترنتي مربوط به آدرسهاي الكترونيك و يا وب سايتها .iq است همان گونه كه در ايران 
.ir مي  باشد. چندين اپراتور يا شبكه ارتباطي در عراق فعاليت مي  كنند برخي در مناطقي 
خاص و برخي در سراسر عراق. استانهاي كربال و نجف سه اپراتور مخابراتي دارند )آسيا 

سل، اثير و شبكه ملي عراق(. 

در زمان حكومت صدام تنها دو شبكه عامه و الشباب به رياست پسر صدام )كه در واقع 
متعلق به حكومت بعث بود(، وجود داشت و استفاده از ماهواره و اينترنت در عراق ممنوع 
بود. اينترنت، تلفن ثابت و همراه در چهار سال اخير رشد مناسبي داشته است. در حال 

حاضر عراقي  ها به بيش از 300 شبكه ماهواره اي عربي زبان دسترسي دارند.

برخي از شبكه هاي تلويزيوني در عراق عبارتند از:
شبكه الفرات �
شبكه المسار �
شبكه البغداد �
شبكه الشرقيه �
شبكه الحره   �
شبكه النهرين   �
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شبكه رافدين  �

بيشتر حزبها و گروه ها داراي شبكه ماهواره اي معيني مي  باشند. براي مثال حزب اسالمي، 
شبكه  هاي البغداد، النهرين، رافدين را در اختيار دارد.

استقبال مردم عراق از بيشتر سريال هاي ايراني به علت سازگاري آنها با اخالق اسالمي و 
انساني و محوريت دين و خانواده در آنهاست و در سالهاي اخير تعداد زيادي از فيلم و 

سريالهاي ايران در شبكه  هاي تلويزيوني عراق به نمايش درآمده است. 

عنوان  تحت  )ماهواره(  فضايي  تلويزيون  ايستگاه  دو  عراق  شمال  در  حاضر  حال  در 
در شهر سليمانيه شمار  در حال حاضر  داير هستند.   Kurdestan TV و   Kurdsat

زيادي از گروه هاي فرهنگي و سياسي وجود دارند.

1-6. عادتهاي خريد و مصرف

استاندارد زندگي مردم عراق طي سال هاي اخير وضعيت مناسبي نداشته است. با پايان 
يافتن چندين دوره جنگ در اين كشور بازار بزرگي براي محصوالت داخلي و خارجي در 
حال شكل  گيري است. آداب و سنن و شيوه زندگي مردم به تدريج در حال تغيير است، 
اين وضعيت به ويژه در نسلهاي جديد و رفتارهاي مصرفي آنها به وضوح مشاهده مي شود. 
مصرف  گرايي در عراق امروز بارز است، اگرچه از ميزان مصرف  گرايي در ايران كمتر است، 

اما به پديده جديدي تبديل شده كه آثار آن در بازارهاي عراق مشهود است. 

شلوار(  و  )بلوز  ورزشي  يكدست  لباس  هاي  زيادي  موارد  در  جوانان  خصوصاً  و  مردان 
مي  پوشند و به همين صورت در سطح شهر حاضر مي  شوند. تعداد زيادي نيز از شلوارهاي 

شلوارهاي  برخي  و  مي  كنند  استفاده  جين 
از  بسياري  طرح  مي  پوشند.  ساده  پارچه  اي 

لباس هاي مردم نيز پلنگي و نظامي است.   

برابر با ايران است.  قيمت تلفن همراه تقريباً 
است،  نوكيا  عراق  در  تجاري  نام  متداولترين 
پس از آن موتوروال و سپس سامسونگ و ال 
جي و ماركهاي متفرقه چيني قرار دارند. در 
حدود 80 درصد گوشي  ها، نوكيا است و جالب 
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اين كه تا چندي پيش، بيشتر مردم گوشي هاي سوني اريكسون را نمي  شناختند.  

ميان  اين  در  بهتر  معاشرت  آداب  و  مناسب  برخوردي  با  فروشندگان  كه  است  بديهي 
موفق تر خواهند بود. اين نكته هنگامي كه فروشندگان )عمدتاً در بازارهاي محلي( كاالي 

يكساني را عرضه  مي نمايند، نمود بيشتري خواهد داشت.

1-7. تعطيالت رسمي

به  عراق   كشور  در  مهم  مناسبتهاي  و  روزها 
دو دسته تعطيالت ملي و مناسبتهاي مذهبي 
تقسيم مي شوند. زمانهاي برگزاري مناسبتهاي 

يادشده به شرح زير مي باشند: 

1-7-1. تعطيالت سياسي و ملي
استقالل عراق از حكومت بريتانيا در 3 اكتبر 

1932، انقالب عراق در 17 جوالي 1968،  تصويب حكومت جمهوري در 14 ژوئيه 2005 
و تحويل سال نو ميالدي از جمله  مهم ترين جشن ها، تعطيالت و مناسبت هاي اين كشور 

مي باشد.

تاريخ روزهاي جشن ملي و تعطيالت رسمي عراق عبارتند از: 

روز سال نو: اول � ماه ژانويه ميالدي

روز ارتش: ششم ماه ژانويه ميالدي � 
سال نو اسالمي: نهم ماه ژانويه ميالدي � 

روز استقالل )روز ملي(: سوم ماه اکتبر ميالدي � 
روز کارگر: اول ماه مي ميالدي � 

روز جمهوري: 14 � ماه ژوئيه ميالدي

روز آزادي بغداد: نهم ماه آوريل ميالدي � 
وريل ميالدي روز فائو: 17 ماه آ �
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روز آتش بس: هشتم ماه آگوست ميالدي � 
سالگرد انقالب: 17 � ماه ژوئيه ميالدي

روز بهار: 21 � ماه مارس ميالدي 

1-7-2. مناسبتهاي مذهبي
در كشور عراق پيروان اديان اسالم، 
اقليتهاي  نيز  و  يهود  و  مسيحيت 
تركمن و آشوري زندگي مي كنند. 
از اين رو در اين كشور مناسبتهاي 
وجود  شده  ياد  مذاهب  مختلف 

دارد.

تاريخ مناسبتهاي مذهبي عراق عبارتند از: 
عيد فطر: اول ماه شوال هجري قمري � 

ميالد پيامبر: 12 و 17 � ماه ربيع االول هجري قمري

عاشورا: 10 � ماه محرم الحرام هجري قمري 

عيد قربان: 10 � ماه ذيحجه هجري قمري

عيد غدير: 18 � ماه ذيحجه هجري قمري

2. فرهنگ مذاكره
بعداز آشنايي با فرهنگ عمومي و عادتها و رفتارهاي معمول شهروندان و مردم عراق، زمان 
آن فرارسيده است تا كمي هم با آداب و رفتارهاي ايشان در هنگام مناسبات تجاري و 

مذاكرات مربوطه آشنا شويم.

2-1. ديدگاه كلي نسبت به ايران 

طبيعي است كه جنگ بين دو كشور و برخي از تفرقه  افكني  ها جهت ايجاد اختالف، موجب 
دوري ميان مردمان دو كشور شده است. اما به طور كلي بيشتر عراقي  ها نيز، از يادآوري 
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مسائلي  توصيف  در  عراقي  ها  ندارند.  مثبتي  احساس  ايران  با  ساله  هشت  جنگ  دوران 
پيشرفت  ميزان  حتي  و  روز  مسائل  جغرافيايي،  مناطق  وهوا،  آب  ايران،  اخبار  همچون 
تكنولوژيكي ايران نسبتاٌ منصفانه برخورد مي  كنند. اما برخي از گروه  هاي تندرو گاهي در 
مقام مقايسه ديدگاه بيطرفي ندارند، البته اين امر نيز اغلب به طور غيررسمي بيان مي  شود. 
اما معموالً پيشرفته  بودن ايران در مسائل علمي را مي  پذيرند و بدان اذعان دارند؛ به ويژه 
اساتيد دانشگاه  ها از ايران امروز با مباهات و تحسين سخن مي  گويند و يا برخي جوانان 
عراقي به حضور در ايران و نيز ادامه تحصيل در آن عالقه زياد نشان مي دهند. رياست 
جمهوري فعلي ايران، آقاي دكتر احمدي نژاد را خوب مي  شناسند و از وي انتظار كمك به 

عراق و همكاري در پيشرفت آن را دارند. 

ملت  دو  اعتقادي  و  مذهبي  پيوندهاي  و  اشتراكات  كه  است  انكار  غيرقابل  حال  هر  به 
موجب نزديك شدن آنها گشته است. همواره 
مراسم  در  ويژه  به  عراق  و  ايران  مردمان 
شهادت  و  والدت  ها  اسالمي،  اعياد  مذهبي، 
همانند  را  ديني  و  سنتي  آيين هاي  ائمه 
ارتباط  عامل  اين  و  برگزار مي كنند  يكديگر 
مناسبي را ميان دو ملت و حتي دو حكومت 

برقرار نموده است.     

2-2. آداب مذاكره

مذاكره  فرايند  بهبود  منظور  به  كه  عراقي،  تجار  و  مردم  فرهنگي  ويژگي  هاي  از  برخي 
مي توان از آنها استفاده نمود، در زير بيان شده است.

آداب سـالم و احوال پرسي در عراق بدين صورت است كه معموالً با افرادي كه بعد  � 
از مدتها مي بينند يا تازه آشـنا مي  شـوند، سه بار سـالم مي  كنند و در سالم عليك 

روزانه يك بار روبوسي مي  كنند. 
افراد توسط عنوان يا عنوان و نام خانوادگي آنها مورد خطاب قرار مي گيرند.  � 

در اولين ديدار، دست دادن با ديگران امري عادي است.  � 
معموالً حفظ ارتباط چشمي با فرد مذاكره كننده مذاكره سودمند خواهد بود.  � 
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رعايت موارد بيان شده چه براي خريد كاال از عراق، چه فروش كاال به اين كشور ضروري 
است. 

2-2-1. هدايا و سوغات 
هدايا و سوغات به عنوان يك مولفه اجتماعي، در عراق از اهميت خاصي برخوردار مي باشند. 

برخي از اين ويژگي  ها عبارتند از: 
وجود زيارتگاه  ها و اماكن مذهبي و زيارتي در عراق سـبب شـده است كه كاالهاي  � 
مختلفي در شـهرهايي همانند نجف، كربال و سامرا به عنوان هديه و سوغات مبادله 

شود و بازار مناسبي براي برخي از اين گونه محصوالت ايجاد شده است. 
مردم عراق اغلب، در صورت نيكي ديدن از كسي در اولين فرصت آن را به بهترين  � 

وجه جبران خواهند كرد. 
عراقي  ها حتي اگر نخواهند با كسي رابطه خوبي داشته باشند، سعي خود را مي  كنند  � 

تا زير دين طرف مقابل قرار نگيرند. 

2-2-2. ارزشهاي غالب و رسوم خاص
اقوام عرب،  نژادي و قومي مي باشد. وجود  تنوع نسبي در زمينه  هاي  كشور عراق داراي 
كرد، تركمن و نژاد آشوري دليلي بر اين گفته مي  باشد. ساكنان اين كشور به فرهنگ و 
سنتهاي خود پايبند هستند. اين سنتها در زندگي روزمره آنها نيز به روشني نمايان است. 
مردم عراق اغلب در هر شرايط و موقعيتي پايبندي خود را به فرهنگ و اعتقادات خود ابراز 

مي دارند. بخشي از آداب و رسوم اجتماعي مهم مردم عراق عبارتند از:

پرسي  احوال  در  عراقي  ها  كه  اصطالحاتي 
»اهلل  از:  عبارتند  مي  كنند  استفاده  بيشتر 
و  تشكر  براي  كه  )يساعدكم(«  يساعدك 
اهلل  »رحم  مي  شود.  گفته  نباشيد  خسته 
والديك« كه براي تشكر و ابراز محبت گفته 
مي  شود. »شرفنا« كه براي خوشامدگويي و 
تعارف به معناي »به ما افتخار داديد« به كار 
اصطالحات  از  نيز  خداحافظي  در  مي  رود. 
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»اهلل محمد علي معك«، »الي القا« و »مع السالمه« استفاده مي  كنند. 

بيشتر مردم خود را متعهد به برگزاري سنتهاي ديرين مي دانند. در اين زمينه آنها همواره 
تالش مي كنند تا به اعتقادات و آيينهاي مرسوم پايبند باشند. 

به طوركلي  دارند.  عراقي سواد  پيرزنان  و  پيرمردان  از  بسياري  اينكه  جالب  بسيار  نكته 
عراقي  ها در دوران قبل از صدام انسانهايي اهل مطالعه در جهان عرب شناخته مي شدند. 

ضرب المثلي عربي مي گويد:

»مصري  ها كتاب مي نويسند، لبناني  ها چاپ مي  كنند و عراقي  ها مي  خوانند«. اما اكنون به 
علت جنگها و ناآرامي  هاي طوالني مدت، در اين زمينه وضعيت مطلوبي وجود ندارد. 

ايجاد  و  درآمدها  افزايش  با  است.  فوتبال  عالقه،  مورد  ورزش  عموماً  عراقي  ها  ميان  در 
دانشگاه  هاي غيردولتي، ورود به دانشگاه به يك ارزش تبديل شده است. كساني كه امكان 
پرداخت  قبال  در  و  آزاد مي شوند  دانشگاه  هاي  وارد  ندارند،  را  دولتي  دانشگاه  در  قبولي 
شهريه تحصيل مي  كنند. البته ميزان شهريه دانشگاه  هاي غير دولتي به مراتب پايين  تر از 

شهريه دانشگاه  هاي آزاد، غيرانتفاعي و حتي پيام نور در ايران است.

براي  دارد.  دانشگاه  چند  يا  يك  معموالً  استان  هر  است.  زياد  عراق  دانشگاه  هاي  تعداد 
مثال در شهر كربال يك دانشگاه دولتي و دو دانشگاه غيردولتي يا آزاد اهل  البيت و جامعه 
الحسين وجود دارد. در نجف نيز چندين دانشگاه داير است كه به غير از دانشگاه دولتي 

شهر كوفه مي  توان به دانشگاه  هاي آزاد جامعه االسالميه و جامعه صدر اشاره كرد.    

شغل بسياري از عراقي  ها خصوصاً در شهرهاي زيارتي، كسب و كار در بازار، رانندگي و 
جابه جايي مسافرين است. 

2-2-3. پايبندي به زمان
مواردي خاص  به  برنامه ريزي شده  رفتارهاي  انجام  و  زمان بندي  با  رابطه  در  عراق  مردم 

پايبند مي باشند. برخي از اين موارد به شرح زير مي باشند: 

مشابه اكثر مردم خاورميانه معموالً در قرارها و مالقاتهاي كاري با تاخير حاضر مي شوند. 
بنابراين شروع جلسات تجاري با تاخير زماني، امري غيرمعمول نمي باشد.
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اماكن عمومي اندكي در عراق فضاهاي مناسب جهت برگزاري مالقات هاي تجاري را در 
اختيار تجار قرار مي دهند. 

بايد ذكر شود كه امنيت راه  هاي بين  با وضعيت عمومي رفت و آمد در عراق  در رابطه 
شهرها عمدتاً توسط نيروهاي ارتش عراق تامين مي  گردد. البته در برخي مناطق نيروهاي 
امنيت در عراق در  تامين  به منظور  نيروهاي عراقي  امر مي  پردازند.  اين  به  نيز  خارجي 
فاصله هاي بسيار نزديك به هم ايست و بازرسي  هاي متعدد قرار داده اند و در آنها گذرنامه 
مسافرين خارجي بررسي مي  شود. همچنين در برخي مكان  ها نيز تفتيش بدني و بررسي 
ساكها و كيفها صورت مي  گيرد. لذا در برنامه  ريزي زمان و محل قرارهاي تجاري بايستي، 

اين موارد را مورد نظر قرار داد.
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در اين فصل سيستم اقتصادي، شاخصهاي مهم اقتصادي، جمعيت، توليد ناخالص داخلي، 
وضعيت بخشهاي مختلف اقتصادي، ميزان ذخاير ارزي، تراز حساب جاري، دستمزد نيروي 
كار، نرخ بيكاري، نرخ تورم، شبكه هاي توزيع، بازاريابي و تبليغات، نظام نرخ گذاري و منابع 

طبيعي كشور عراق مورد بررسي قرار مي  گيرد.

1. سيستم اقتصادي و نقش دولت 
 28/2 حدود  جمعيتي  با  عراق  كشور 
رتبه  در  اقتصادي  لحاظ  از  نفر،  ميليون 
شصت و سومين اقتصاد بزرگ جهان قرار 
درآمد  درصد    97 آمار،  اساس  بر  دارد. 
و  نفت  فروش  از  عراق  خارجي  بازرگاني 
در  مي گردد.  حاصل  نفتي  فراورده  هاي 
اين  داخلي  ناخالص  توليد   2007 سال 
برابري قدرت خريد  نرخ  اساس  بر  كشور 

102/4 ميليارد دالر بوده است.

دالر  ميليارد  برابر 55/44   ارز  رسمي  تبادل  نرخ  اساس  بر  عراق  داخلي  ناخالص  توليد 
مي  باشد. 

بخشهاي مختلف اقتصادي كشور عراق شامل صنعت، كشاورزي و خدمات با دشواريهاي 
بسيار روبرو بوده و رشد متوسطي داشته است. وضعيت اين بخشهاي اقتصادي در زير شرح 

داده شده است.

فصل سوم
محيط اقتصادي
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1-1. بخش صنعت و معدن

بخش صنعت و معدن عراق 68 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور را تشكيل داده 
و بزرگ ترين بخش اقتصادي اين كشور محسوب مي  گردد. صنايع عمده اين كشور شامل 

موارد زير مي شوند:
صنايع نفت � 

صنايع شيميايي � 
منسوجات و پارچه � 

توليد و فراوري چرم  � 
صنايع غذايي � 

كاالهاي ساختماني  � 
تركيبات شيميايي � 

صنايع فراوري و كود � 
فراوري و ساخت فلزات � 

نرخ رشد توليدات صنعتي عراق در سال 2007 ميالدي 4 درصد بوده كه رتبه 101 را در 
رشد توليدات صنعتي در ميان كشورهاي جهان به خود اختصاص داده است. موارد زير در 

خصوص بخش صنعت اين كشور شايان توجه مي  باشد:

در بخش معدن استخراج فسفات، نمك و سولفور در ابعاد محدودي انجام مي  شود. اما از 
دوران 1970 به بعد صنعت استخراج معادن در عراق طي جنگ با ايران، ممنوعيت  هاي 

سال 1990 و تحريم اقتصادي سال 2003 متوقف شد.  

در سال 2007 ميالدي مصرف برق در عراق برابر 35/84 ميليارد كيلووات ساعت و توليد 
برق برابر 33/53 كيلووات ساعت بوده است. براين اساس 2/315 كيلووات ساعت واردات 

برق داشته است. 

كشور عراق در سال 2007 ميالدي معادل 300,000 بشكه در روز مصرف نفت داشته 
است. توليد نفت نيز در هر روز معادل 2/1 ميليون بشكه بوده، كه براين اساس روزي 1/8 
ميليون بشكه صادرات نفت داشته است. تا ابتداي سال 2007 ميزان ذخاير اثبات شده 
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نفت در عراق 112/5 ميليارد بشكه مي باشد. ميزان ذخاير گاز نيز 109 تريليون مترمكعب 
است، كه 2/2 درصد ذخاير گاز جهان را تشكيل مي  دهد. 

1-2. بخش كشاورزي

بر اساس آمار سال 2006 ميالدي، حدود 1/ 8 ميليون هكتار زمين قابل كشت در عراق 
وجود دارد كه اين ميزان، 12 درصد خاک اين كشور را تشكيل مي  دهد. اما به طور كلي 
از ديرباز تنها 50 تا 60 درصد از زمينهاي قابل كشت در عراق براي كشاورزي استفاده 
شده است. به دليل جهت گيري  هاي قومي و سياسي و در نتيجه سهيم نكردن زمينهاي 
هر حال،  به  است.  نداشته  رشد چنداني  بخش كشاورزي  كردستان،  محدوده  حاصلخيز 

عمده محصوالت كشاورزي عراق شامل موارد زير مي  شود:
گندم و جو � 

برنج � 
سبزيجات � 

خرما � 
پنبه � 

گاو و گوسفند (چرم) � 
ماكيان خانگي (مرغ و ماهي) � 

با توجه به ساختار اقتصادي عراق و در حال توسعه بودن آن، بخش كشاورزي به عنوان 
حدود 5 درصد توليد ناخالص  اين كشور شناخته مي شود كه  اقتصاد  از بخشهاي  يكي 
داخلي اين كشور را تشكيل مي   دهد. موارد زير در خصوص بخش كشاورزي اين كشور 

شايان توجه مي  باشد:

حدود 80 درصد آب مصرفي عراق از كشورهاي همسايه سرچشمه مي  گيرد، براي مثال 
آب  كمبود  كل  در  اما  مي  شوند.  جاري  تركيه  شرق  كوه  هاي  از  فرات  و  دجله  رودهاي 
خليج  وارد  رودخانه  ها  توسط  مصرف  قابل  آب  از  زيادي  مقدار  و  ندارد  وجود  عراق  در 
فارس مي  گردد. ازاين  رو در عراق برنامه  هايي جهت كسب درآمد از طريق صادرات آب به 

كشورهاي عربي همسايه وجود دارد.  
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پس از نفت، بيشترين صادرات عراق را خرما تشكيل 
اين  را  دو سوم خرماي جهان  كه  به  گونه  اي  مي  دهد، 
زمينه  اين  را در  رتبه نخست  و  تامين مي  كند  كشور 

در اختيار دارد.  

1-3. بخش خدمات 

بخش خدمات 27 درصد كل اقتصاد عراق را تشكيل 
تاثير  تحت  عراق  در  كنوني  مالي  خدمات  مي  دهد. 
 17 است.  گرفته  قرار  صدام  دولت  از  پس  اصالحات 

بانك خصوصي طي سال 1990 به انجام معامالت داخلي محدود شده بودند و تنها امكان 
جذب تعداد كمي از سپرده  گذاران داخلي را داشتند. دو بانك دولتي به همراه اين بانكها 

در پي تحريم سال 1990 به سختي ورشكسته شدند. 

براي خصوصي  سازي بيشتر و توسعه سيستم بانكي، در سال 2003 ائتالف موقت حاكم بر 
عراق محدوديتهاي بانكهاي بين  المللي را در مورد معامالت بين  المللي از بين برد و بانك 

مركزي عراق را از نظر كنترل دولت در زمينه معامالت بين  المللي آزاد كرد. 

اقتصاد عراق به جهت عدم رشد و توسعه بخشهاي مختلف و كمبود  بخش خدمات در 
زيرساختارهاي موردنياز در شرايط مطلوبي قرار ندارد. 

در اينجا به برخي از نيازهاي خدماتي موجود در عراق از جمله خدمات بهداشتي و درماني 
اشاره مي  گردد: 

جنگهاي داخلي طوالني، محروميت شديد روستاها، عموميت فقر و وجود بيماران شيميايي 
موجب نياز شديد مناطق گسترده اي از عراق به ويژه شمال كشور و مناطق روستايي به 

خدمات بهداشتي و درماني شده است. 

با وجود تالش سازمانهاي خيريه بين  المللي در تامين نيازهاي بهداشتي و درماني مردم 
عراق، شدت نيازها در اين بخش سبب شده تا بخشي از آن از طريق بازرگاني خارجي 
تامين شود. شركتهاي داروسازي ايران از واحدهايي بوده  اند كه از طريق مرزهاي استان 

كردستان به شمال عراق دارو، لوازم پزشكي و بهداشتي صادر كرده اند. 
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و  آزمايشگاهي  و  بهداشتي  لوازم  بيمارستاني،  تجهيزات  و  تاسيسات  به خريد  عراق  نياز 
ديگر  ظرفيتهاي  از  شهري  بيمارستانهاي  و  روستايي  بهداشت  مراكز  احداث  همچنين 

وارداتي هستند كه نهادهاي خارجي از جمله ايراني مي  توانند آن را تامين نمايند.

2. جمعيت 
قومي  گروه هاي  داراي  عراق  كشور 
تقريباً متنوعي مي باشد. جمعيت اين 
با 28/2  برابر  كشور در سال 2008 
اين سال  بوده است. در  نفر  ميليون 
در  نفر   64/5 برابر  جمعيت  تراكم 

كيلومتر مربع مي باشد. 

عراق در سال 2008 از رشد جمعيتي 
برابر با 2/562 درصد برخوردار بوده 
برابر  تولد  نرخ  همچنين  و  است 

30/77 بوده است )نرخ تولد از معيارهاي رشد جمعيت است كه برابر با تعداد افراد متولد 
شده در يكسال به ازاي هر 1.000 نفر مي  باشد( كه رتبه 49 را در جهان دارد. ميانگين 
اميد به زندگي مردم عراق در سال 2008 برابر 69/62 بوده است. نرخ مرگ و مير در 

همين سال برابر 5/14 است كه عراق رتبه 185 را در جهان دارد.  

در جدول شماره 1 به تيره هاي جمعيتي مردم اين كشور اشاره شده است: 

جدول1: تيره هاي جمعيتي مردم عراق

درصدنام تيرهرديف

75 عرب1

20 كرد2

5 تركمن و آشوري3
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ويژگي ها و نسبتهاي جمعيتي مردم اين كشور  نيز در جدول شماره 2 بيان شده است.

جدول 2: ويژگي ها و نسبتهاي جمعيتي عراق 

ميزاننسبت يا ويژگيرديف

39/4 درصدنسبت جمعيت زير 14 سال1

57/3 درصدنسبت جمعيت 15 تا 64 سال2

3 درصدنسبت جمعيت 65 سال و باالتر3

2/61 درصدنرخ رشد جمعيت4

31/44نرخ زاد و ولد در هر هزار نفر 5

5/26نرخ مرگ و مير در هر هزار نفر 6

صفرنرخ خالص مهاجرت در هر هزار نفر 7

102 نرخ مرگ و مير نوزادها (تا يكساله) در هر هزار نفر8

125 نرخ مرگ و مير كودكان (1 تا 5 سال) در هر هزار نفر9

3/97نرخ باروري زنان (تعداد مواليد به ازاي هر زن) 10

68/32 سالاميد به زندگي در آغاز تولد (مردان)12

70/99 سالاميد به زندگي در آغاز تولد (زنان)13

74/1 درصدنرخ باسوادي در كل جمعيت باالي 15 سال14

84/1 درصدنرخ باسوادي در مردان باالي 15 سال15

64/2 درصدنرخ باسوادي در زنان باالي 15 سال 16

)GDP( 3. توليد ناخالص داخلي
قدرت خريد  برابري  مبناي  بر  عراق  داخلي كشور  ناخالص  توليد  ميزان  در سال 2007 
102/4 ميليارد دالر بوده است. توليد ناخالص داخلي )GDP( به تفكيك سهم بخشهاي 

عمده اقتصادي و درآمد سرانه در جدول شماره 3 ارائه شده است.
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جدول 3: توليد ناخالص داخلي )GDP( کشور عراق به تفکيک سهم بخشهاي 
عمده اقتصادي

ميزانشاخص

(GDP) 102/4 ميليارد دالر (براساس برابري قدرت توليد ناخالص داخلي
(ppp خريد

(GDP) 55/4 ميليارد دالر بر اساس نرخ رسمي ارزتوليد ناخالص داخلي

3.600 دالر (براساس ppp)درآمد سرانه

5 درصدنرخ رشد توليد ناخالص داخلي

GDP 68 درصدسهم بخش صنعت از

GDP 5 درصد سهم بخش كشاورزي از

GDP 27 درصدسهم بخش خدمات از

4. شاخصهاي مهم اقتصادي 
سال  در  كشور  اين  خارجي  بدهي هاي  مي باشد.  آزاد  بازار  تابع  عراق  اقتصادي  سيستم 
2007، بر مبناي آمار ارائه شده توسط بانك جهاني، 56/31 ميليارد دالر بوده است. ميزان 
درآمدهاي اين كشور برابر 42/3 ميليارد دالر و  هزينه  ها نيز معادل 48/4 ميليارد دالر 
بوده است. به طور تقريبي80 درصد بازار عراق در انحصار بخشهاي دولتي مي باشد، 15 

درصد در اختيار  افراد با نفوذ و 5 درصد متعلق به بازرگانان آزاد است. 

در ادامه به مهم ترين شاخصهاي اقتصادي عراق بر طبق آخرين آمار و اطالعات موجود 
اشاره شده است.

4-1. نرخ تورم 

نرخ تورم اين كشور در سالهاي گذشته بنا به علل گوناگون، نوسانات شديد و نامتعادلي 
داشته است. در جدول شماره 4، نرخ تورم طي سالهاي 2008-2003 نشان داده شده 

است.
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جدول4: نرخ تورم عراق طي دوره زماني 2003-2008

200320042005200620072008سال

7029/325/43364/84/7نرخ تورم (درصد)

www.indexmundi.com

4-2. نرخ بيكاري 

كشور عراق به موجب جنگهاي پياپي كه تجربه كرده است از وضعيت مناسبي در بخشهاي 
اقتصادي به ويژه توليد برخوردار نبوده است؛ از اين رو ميزان بيكاري مردم اين كشور در 

سالهاي اخير افزايش يافته است. 

بر اساس آمار رسمي سال 2008 ميالدي، نرخ بيكاري در كشور عراق 18 درصد است. 
شايان ذكر است كه نرخ بيكاري در اين كشور در سال 2007، معادل با 25 درصد بوده 
است. اين آمار نشان مي دهد كه نرخ بيكاري سال 2008 نسبت به سال قبل از آن هفت 
درصد كاهش يافته است كه رقم قابل  توجهي است. در جدول شماره 5، نرخ بيكاري طي 

سالهاي 2008-2005 نشان داده شده است.  

جدول 5: نرخ بيکاري عراق طي دوره زماني 2003-2008

2005200620072008سال

25252518نرخ بيكاري (درصد)

www.indexmundi.com

4-3. دستمزد نيروي كار

بر  اما روند تغييرات آن مثبت بوده و  سطح عمومي دستمزدها در عراق پايين مي  باشد 
سال  در  است.  يافته  افزايش  اخير  سالهاي  در  دستمزدها  و  حقوق  ميزان  آمارها  اساس 

2008 ميالدي تعداد نيروي كاري در عراق برابر 7/4 ميليون نفر برآورد شده است. 

و  متخصص  كار  نيروي  مي  شوند.  محاسبه  ساالنه  يا  ماهانه  معموالً  عراق  در  دستمزدها 
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حرفه  اي فعال در عراق در چند سال اخير، عمدتاً از كشورهاي اروپايي و آمريكايي به اين 
كشور وارد شده  اند. در سال 2008 ميالدي، متوسط دستمزد ساالنه يك مهندس نرم افزار 
81,000 دالر، حسابدار 28,000 دالر، مدير عامل 58,000 دالر، مشاور فروش 23,000 
دالر، طراح وب 70,000 دالر، مدير رستوران 46,000 دالر، تكنسين اتومبيل 31,000 

دالر، متصدي حمل و نقل و انبارداري 28,000 دالر بوده است.  

4-4. تراز حساب جاري

براساس اطالعات ارائه شده در سال 2007 ميالدي، ميزان تراز حساب جاري عراق مبلغ 
6/025 ميليارد دالر بوده است. 

4-5. ميزان ذخاير ارزي

ميزان ذخاير ارزي و طالي عراق، مبلغ 25/66 ميليارد دالر در سال 2007 ميالدي  بوده 
است. 

5. شبكه هاي توزيع
وجود 110 فرودگاه، برخورداري از حدود 45,550 كيلومتر جاده ، 2,272 كيلومتر خطوط 
از  اين كشور  نقل كاال در  و  باعث شده كه سيستم حمل  آبراه  ريلي و 5,279 كيلومتر 
به  بنادر  از  بر سرعت و مدت زمان حمل كاال  امر  اين  باشد.  وضعيت مناسبي برخوردار 

شهرهاي ديگر آن منطقه تأثير مي گذارد. 

در اين كشور شهر جنوبي بصره و بندر ام  القصر نقش اصلي را در بازرگاني و حمل و نقل 
دريايي ايفا مي  كنند. موقعيت جغرافيايي اين كشور و همسايگي آن با بازارهاي  نزديك 
از جايگاه استراتژيك و  باعث شده كه عراق  ايران و كويت  منطقه مانند تركيه، سوريه، 

ويژه اي در سيستم حمل و نقل كااليي در منطقه برخوردار شود.  

بر اساس آمارهاي موجود، بازار عراق به لحاظ تراكم نسبي جمعيت و تعداد مشتريان يك 
بازار بزرگ محسوب مي شود و از جهت تعرفه گمركي نيز براي كاالهاي وارداتي شرايط 

مناسبي را براي بازرگانان فراهم نموده است
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5-1. بازاريابي و تبليغات

كشور عراق به عنوان يك بازار تجاري رو به رشد، از بازاريابي و تبليغات به عنوان يكي از 
ابزارهاي كليدي توسعه اقتصادي بهره مي برد. روشهاي تبليغاتي مناسب در عراق عبارتند 

از:  
حضور در نمايشگاه ها و بازارهاي تجاري ويژه � 

تبليغ در رسانه هاي جمعي عراق و شبكه هاي ماهواره  اي اين كشور � 
تهيه و ارائه كارت ويزيت دوزبانه � 

تدويـن مكاتبات، كاتالوگهـا و در كل تبليغات به زبان عربي و در درجه دوم به زبان  � 
انگليسي

 � همكاري با اعضاي انجمنها و ساير مؤسسات فعال در زمينه نمايشگاه هاي تجاري
 � ارائه محصوالت باكيفيت به مشتريان

درج آگهي كاال و خدمات در مجالت بازرگاني عراق � 

مواد  قطعات،  و  ابزار  غذايي،  مواد 
شوينده و بهداشتي، دارو و تجهيزات 
پزشكي و ... از جمله كاالهاي مصرفي 
مورد نياز مردم عراق در اين برهه از 

زمان است.

كاال  صادركنندگان  توليدكنندگان، 
نيازهاي  از  مهندسي  فني  خدمات  و 
آگاهي  مقطع  اين  در  عراق  مردم 
موجب  امر  همين  و  ندارند  مناسبي 

شده تا ايران به رغم توانمندي  هاي موجود در تامين كاال و خدمات مورد نياز مردم عراق، 
نتواند صادراتي در حد كشورهايي مثل تركيه و سوريه به عراق داشته باشد.

كشور تركيه با يك گمرك در سال 2007 حدود 8 ميليارد دالر، سوريه با دو گمرك حدود 
6 ميليارد دالر صادرات به عراق داشته  اند. اين در حالي است كه ايران با 15 گمرك و 
بازارچه مرزي در سال 2007 ميالدي، تنها 1 ميليارد دالر صادرات به عراق داشته است. 
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5-2. راهكارهاي بازاريابي و فروش

فروش  و  بازاريابي  براي  ويژه اي  راهكار هاي  جهان  نقاط  ساير  همانند  عراق  كشور  در 
محصوالت مطرح مي شوند. برخي از راهكارهاي يادشده عبارتند از: 

مالقات و جلسـات تجاري ابتدايي، عمدتًا به منظور ايجاد شـناخت و آشنايي اوليه  � 
تجار مي  باشد.

در هنگام مذاكرات تجاري در كشـور عراق، بهتر است يك مترجم و يا فرد آشنا به  � 
زبان عربي همراه تيم تجاري حضور داشته باشد.

تجارت با اسـتانهاي شـمالي عراق و حريم كردسـتان كمي متفاوت از بخش عربي  � 
اسـت. بهتر اسـت در آن اقليم همه مكاتبات و فرايندهاي بازاريابي به زبان كردي 

باشد. 
قبل از ارسـال كاال بـه مرزهاي گمركـي و بازارچه هاي مرزي، بايسـتي از باز بودن  � 

گمركات غربي كشور اطمينان حاصل نمود. 
براي فروش به دولت و يا مشاركت در مناقصات عراق، بايد شركت در عراق به ثبت  � 

رسيده باشد. 
با افزايش امنيت و ثبات كشـور عراق به تدريج حضور شـركتهاي خارجي بيشتر و  � 
رويكـرد دولت و تجار عراقي نيز به ديگر كشـورهاي جهان متمايل خواهد گشـت. 
بنابراين بهتر است شـركتهاي ايراني نسبت به جايگاه  يابي، تبليغات موثر و كنترل 

كيفيت كاالهاي خود هرچه سريع  تر برنامه  ريزي نمايند .  
به جهت نامناسـب بودن بسـتر ايجاد كارخانجات در عراق از جمله مشـكل برق و   � 
سـوخت تا چند سال آينده، همچنان كشور عراق نياز به واردات كاال دارد. لذا يكي 
از بهترين پيشـنهادات، مشـاركت دادن تجار عراقي در سهام كارخانجات توليدي 

ايراني مي  باشد. 
ارائه گواهي  هاي استاندارد جهاني اخذ شده در توليد محصول، به مشتريان سودمند  � 
خواهد بود. ضمنًا مشخصات استاندارد يادشده بايد در كاتالوگ ها، بروشورها و ساير 

ابزارهاي تبليغاتي درج شوند.
گـردآوري اطالعـات به  روز و دقيق از عالئق مردم و شـرايط اقتصادي جامعه عامل  � 
بسـيار مهمي در دسـتيابي به موفقيت اسـت. در صورتي كه دسترسي به اطالعات 
مورد نظر ميسر نباشد، بهره برداري از دانش و تجربه تجار محلي مفيد خواهد بود. 
هم اكنون امكان ارسال و دريافت وجوهات، حواله جات و تعامالت از طريق اعتبارات  � 
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اسنادي و گشايش اعتبار اسنادي (LC) با كشور عراق وجود دارد. 
خريـد نقـدي درب كارخانه در ايران و يـا تحويل مرز گمركي توسـط تجار عراقي  � 

روش هاي رايج و مورد درخواست بازار عراق است. 
بـا توجه به بي ثباتي اوضاع در عراق، عدم وجود سيسـتم انتظامي و قضايي مدون و  � 
دشـواري يافتن افراد و شركت هاي عراقي جهت وصول مطالبات، بهتر است مبادالت 

به صورت نقدي يا اعتبارات اسنادي باشد.  
شيوه  هاي عمده فروشي و خرده فروشي كاال در عراق امكان  پذير و مجاز است.  � 

6. منابع طبيعي
از منابع عمده طبيعي و معدني در عراق مي  توان به نفت، گاز طبيعي، فسفات و سولفور 
اشاره كرد. برابر با 13/12 درصد از مساحت اين كشور را خاك  هاي قابل كشت و زرع تشكيل 
مي  دهند. آب و هواي عراق عمدتاً بياباني و در زمستانها خشك و معتدل رو به سرد است، 
همچنين تابستانهايي داغ و بدون ابر دارد. كوه هاي شمالي عراق در امتداد مرزهاي ايران و 
تركيه در آغاز بهار، اغلب برف زمستاني سنگيني دارد و گاهي موجب بروز سيل در مناطق 

مركزي و جنوبي عراق مي  شود.  

بيش از پنج درصد خاك عراق را كوهستانهاي شمال  شرقي اين كشور تشكيل مي  دهد كه 
دنباله كوه  هاي زاگرس در ايران و توروس در تركيه مي  باشند. بلندترين قله آن حاجي  عمران 

)هم  مرز با بلنديهاي پيرانشهر ايران( با ارتفاع 3.600 متر است. 

در  بيشتر  كشور  اين  جلگه اي  مناطق 
دو  واقع شده  اند.  و جنوب  شرقي  شرق 
منشأ  كه  فرات  و  دجله  مشهور  رود 
بين النهرين  ساكن  باستاني  تمدنهاي 
نيز  كشورند  اين  كهن  تاريخ  طول  در 
به جنوب  از شمال  و  اين محدوده  در 

عراق جريان دارند.

صحرا  را  عراق  خاك  از  بزرگي  بخش 
تشكيل مي  دهد، كه بيشتر در غرب و 
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جنوب  غربي اين كشور گسترده شده است. اما مناطق مياني دجله و فرات خاك حاصلخيز 
مطلوبي دارند. عراق در مجاورت شط العرب يا همان اروندرود ايران، مرز ساحلي كوچكي 

با خليج فارس دارد. 

مناطق كوهستاني شمال، اغلب از زمستان هاي سرد با بارش برف و باران برخوردار است 
كه گاهي موجب طغيان رودخانه ها مي شود. شهر بغداد كه پايتخت كشور است در مركز 
كشور و در ساحل رود دجله قرار دارد. شهرهاي بزرگ ديگر اربيل و موصل در شمال و 

بصره در جنوب هستند.

در عراق نيز از سدها جهت انجام كشاورزي و توليد نيروي برق استفاده مي  شود، چند سد 
مهم در عراق عبارتند از: 

سد نجمه � 
سد دوكان  � 

سد دربنديخان � 
سد سامره � 

سد كوت � 
سد هنديه � 
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اين فصل از گزارش به بررسي سيستم حمل ونقل، بنادر و راه ها، نظام بانكي، نظام بيمه اي 
و زيرساختهاي ارتباطاتي عراق مي  پردازد.

1. حمل ونقل
اين كشور از لحاظ سيستمهاي حمل و نقل جاده اي، ريلي و آبي و زيرساختهاي حمل 
و نقل از جمله جاده  ها و فرودگاه  ها از وضعيت نسبتاً مناسبي برخوردار است. مشخصات 
سيستم حمل و نقل عراق، شامل حمل و نقل جاده اي، ريلي، دريايي و هوايي به صورت 

زير مي  باشد:

1-1. زميني

كشور عراق داراي 45,550 كيلومتر جاده است كه از اين ميزان 38,399 كيلومتر آسفالته 
و 7,151 كيلومتر خاكي و درجه دو مي  باشد.   

1-2. ريلي

عراق داراي شبكه خطوط ريلي به طول بيش از 2,272 كيلومتر است. اين شبكه دربردارنده 
خطوط ريلي استاندارد مي باشد. با توجه به وسعت متوسط كشور عراق، سيستم راه آهن 
بيشتر مساحت اين كشور را در بر گرفته است و قطار از وسايل متداول حمل و نقل مسافر 

و بار به شمار مي رود. 

دو خط آهن مهم اين كشور از بغداد و موصل تا مرز سوريه ادامه دارند و به شبكه ريلي 

فصل چهارم
زيرساختها
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تركيه وصل مي  شوند. يك خط داخلي نيز ميان شهرهاي بغداد بصره وجود دارد.  

1-3. دريايي

عراق داراي 5,279 كيلومتر راه آبي مي  باشد كه بخش بزرگي از آن يعني 1,200 كيلومتر 
در فرات و 1,418 كيلومتر نيز در دجله است. تعداد ناوگان دريايي عراق شامل 13 فروند 

كشتي )11 فروند باربر و 2 فروند نفتكش( مي  گردد. 

به سبب ناچيز بودن مرزهاي آبي، حمل و نقل دريايي نسبت به ترانزيت زميني اين كشور 
حجم بااليي ندارد.  

1-3-1. بنادر 
حال  در  كشورهاي  زمره  در  عراق 
پيشرفت در خصوص زيرساخت هاي 
حمل و نقل به شمار مي رود. بندر 
مهم اين كشور بندر بصره است كه 

در جنوب شرق عراق قرار دارد.

ديگر بنادر مهم كشور عراق شامل 
و  ابوفلوس  خورالزيبر،  ام  القصر، 

خورالعمايه مي  باشد. 

1-4. هوايي

فرودگاه   110 داراي  عراق  كشور 
است كه فرودگاه هاي بغداد و بصره 
از مهمترين آنها به شمار مي  روند. 
از اين ميان 76 فرودگاه آسفالته و 

34 فرودگاه خاكي است.

همچنين تعداد 17 فرودگاه بالگرد 
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نيز وجود دارد. در حال حاضر اين كشور داراي 3 فرودگاه بين المللي مي باشد. 

2. نظام بانكي 
بانك مركزي عراق در بغداد واقع شده و هدف اصلي آن ثبات سيستم پولي مي باشد. اين 
بانك، مسئوليت كنترل و نظارت بر مسائل مالي و پولي عراق را بر عهده دارد. بانكهاي 
عراق طبق تقسيم  بندي بانك مركزي اين كشور در چهار گروه بانكهاي دولتي، بانكهاي 
كه  عراق  دولتي  بانكهاي  مي  گيرند.  قرار  خارجي  بانكهاي  و  اسالمي  بانكهاي  خصوصي، 

شامل 7 بانك مي  باشد، عبارتند از:

نك رافدين با �

بانك رشيد � 

بانك صنعتي � 

 � بانك همكاريهاي كشاورزي

بانك مسكن � 

بانك عراق � 

بانك � بازرگاني عراق

بانكهاي خصوصي عراق كه شامل 22 بانك مي  باشد، عبارتند از:

رمايه  گذاري و تامين مالي واركا بانك س �
بانك بغداد � 

بانك تجاري عراق � 
بانك عراقي سرمايه  گذاري خاورميانه � 

بانك سرمايه  گذاري عراق � 
بانك سرمايه  گذاري متحد � 

بانك سرمايه  گذاري دارالسالم � 
بانك توسعه و سرمايه  گذاري موصل � 
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بانك بابل � 
بانك بين  المللي سرمايه   گذاري بصره � 

بانك ملي عراق � 
بانك اعتباري عراق � 

بانك سرمايه   گذاري و تامين مالی اقتصادی � 
بانك تجاری سومر � 
بانك تجاری خليج � 

بانك شمال � 
بانك متحد عراق � 

بانك بين  المللی سرمايه   گذاري آشور � 
بانك سرمايه   گذاري منصور � 

بانك عراقی ترانس � 
بانك امرالد � 
بانك الهدی � 

استفاده از كارت هاي هوشمند به تازگي در بغداد آغاز شده است و كوشش مي  شود تا اين 
دارايي عراق در دوره  وزارت  نيز عملي گردد.  از شهرهاي ديگر  كار در كربال و شماري 
جديد فعاليت خود از سال 2004 ميالدي، براي پيشرفت بانكهاي عراق برنامه  ريزي جدي 

را آغاز نموده است.

3. نظام بيمه اي 
در حال حاضر در كشور عراق، سه شركت بيمه دولتي و 10 شركت بيمه خصوصي فعاليت 
شركت   سه   عراق،  اتكايي  بيمه  شركت  و  عراق  بيمه  شركت  ملي،  بيمه  شركت  دارند. 
بيمه اي دولتي عراق مي  باشند. ديوان بيمه عراق به عنوان متولي صنعت بيمه اين كشور، 
بر مبناي قانون بيمه تصويب شده در سال 2005 ميالدي مشروعيت يافته و بر عملكرد 

بخش بيمه نظارت مي  كند.
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ظرف 13 سال دوره تصدي صدام )از سال 1991 تا 2003( تمام ريسك هاي مازاد ظرفيت 
شركتهاي بيمه را، بيمه ملي عراق قبول مي كرد. اما از سال 2003 تاكنون همكاري صنعت 
بيمه عراق با شركتهاي بيمه اتكايي مونيخ ري، AON، UIB، ORS و فلمينگ براي توزيع 
اين  به عنوان يك شركت پيشرو در  بيمه  اي مونيخ ري  آغاز شده است. شركت  ريسك 

زمينه با صنعت بيمه عراق همكاري دارد.

حق بيمه پرداختي در عراق طي سال 2007 ميالدي معادل 25 ميليون دالر بوده، كه از 
اين رقم پنج ميليون دالرخسارت به بيمه  گزاران پرداخت شد.

تعدادي از مهم ترين شركتهاي فعال در صنعت بيمه عراق شامل موارد مندرج در جدول 
شماره 6 مي  باشند:

جدول 6: برخي از شرکتهاي مهم بيمه فعال در کشور عراق

نام شركت نام شركت رديف  رديف

National Insurance Company 5 Ahlia Insurance Company 1

Iraqi Insurance Company 6 Bellwood Prestbury 2

Iraqi Reinsurance Company 7 Star Insurance Company (SIC) 3

Al-Ameen Insurance Co 8 Dar al-Salaam Insurance Co 4

4. زيرساختهاي ارتباطي 

كشور عراق از لحاظ زيرساختهاي ارتباطي، كشوري در حال توسعه محسوب مي شود. اين 
كشور از نظر بسياري از شاخصها و زيرساختهاي ارتباطي، از جايگاه متوسطي در ميان 
ساير كشورهاي جهان برخوردار است. در سال 2007 ميالدي تعداد تلفن هاي همراه موجود 
در كشور عراق تقريباً به 10/900 ميليون دستگاه رسيده است كه اين رقم تقريباً برابر با 
40 درصد از جمعيت اين كشور مي  باشد. جدول 7، نشانگر وضعيت زير ساخت  ارتباطي 

در عراق است.
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جدول 7: زيرساختها و شاخصهاي ارتباطي عراق در سال 2007 ميالدي

ميزانشاخص

1/547 ميليون خطتعداد خطوط تلفن ثابت

10/900 ميليون خطتعداد خطوط تلفن همراه

36 هزار كاربركاربران اينترنتي

3 ميزبانتعداد ميزبانهاي اينترنتي

21 ايستگاهتعداد ايستگاه هاي تلويزيوني

80 ايستگاهتعداد ايستگاه هاي راديويي



بخش دوم
تجارت خارجي
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در اين فصل، وضعيت تجارت خارجي مشتمل بر وضعيت صادرات و واردات، انواع و ميزان 
از كشور وكشورهاي عمده واردكننده و صادركننده  گروه هاي كااليي وارد و صادر شده 
كاال به عراق مورد بررسي قرار مي گيرند. در انتها نيز، سرمايه گذاري هاي خارجي انجام 
شده در اين كشور تشريح مي گردد.قسمت عمده اي از اطالعات اين فصل از سايت سازمان 
اين گزارش، اطالعات مبادالت تجاري  تجارت جهاني اخذ شده است. در هنگام تنظيم 
ايران و عراق در سال 2007 برروي اين سايت قرار نگرفته بود. از آنجايي كه ايران يكي از 
صادركنندگان عمده به كشور عراق محسوب مي گردد، براي تهيه اين فصل، از اطالعات 

سال 2006 استفاده گرديده تا نقش ايران در بازار عراق حذف نگردد.

1. تراز تجاري

در سال 2006 ميالدي، ارزش واردات عراق 13/5 ميليارد دالر بوده است. اين در حالي 
است كه در همين سال اين كشور 30/4 ميليارد دالر كاال صادر نموده است. ارقام يادشده 
نشان مي دهد كه در سال 2006، تراز تجاري عراق بيش از 17 ميليارد دالر مثبت بوده 

است.

جدول شماره 8 وضعيت صادرات و واردات و تراز تجاري عراق را طي سالهاي 2003 تا 
2006 نشان مي دهد.

فصل پنجم
اطالعات كلي
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 جدول  8 : اقالم مهم صادراتي و ارزش صادراتي هر يک طي دوره زماني 
2006-2003  )ميليون دالر(

2003200420052006شرح

917/218/830/4صادرات

5/19/912/213/5واردات

3/97/36/616/9تراز تجاري

14/127/13143/9حجم مبادالت

www.itc.org

چنانچه مشاهده مي شود، طي دوره چهار ساله 2003 تا 2006 تراز تجاري عراق همواره 
مثبت بوده است.

2. صادرات 
عمده  اقالم  است.  داشته  صادرات  دالر  ميليارد   30/425 معادل   2006 سال  در  عراق 
ميوه  هاي  معدني،  موم هاي  قيري،  مواد  نفتي،  فراورده  هاي  و  نفت  شامل  عراق  صادراتي 

خوراكي و خرما مي باشد.
فهرست اقالم مهم صادراتي اين كشور به جهان و روند رشد آن، طي دوره 2003-2006 

در جدول شماره  9  نشان داده شده است. 

جدول 9 : اقالم مهم صادراتي و ارزش صادراتي هر يک طي دوره زماني 
2006-2003  )ميليون دالر(

كد رديف
روند 2003200420052006نام محصولتعرفه

صادرات

افزايشي8,97017,28018,81430,425كل محصوالت-

127

سوختهاي معدني، روغنهاي 
معدني و محصوالت حاصل 
از تقطير آنها، مواد قيري، 

مومهاي معدني

افزايشي8,67916,76918,30029,527
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299
 (C.K.D) قطعات منفصله

ماشين آالت راهسازي، خودرو 
و ساير ماشين آالت

افزايشي1150339397

308
ميوه هاي خوراكي، پوست 
مركبات يا پوست خربزه و 

همانند
نامنظم4342655

آلومينيوم و مصنوعات از 476
نامنظم3717425آلومينيوم  

نامنظم49581024مس و مصنوعات از مس 574

671
مرواريد طبيعي يا پرورده، 
سنگهاي گرانبها يا نيمه 

گرانبها
افزايشي0/0020/490/4918

نامنظم2201514محصوالت گوناگون شيميايي 738

884

رآكتورهاي هسته اي، ديگهاي 
بخارو آبگرم، ماشين آالت 
و وسايل مكانيكي؛ اجزا و 

قطعات آنها 

نامنظم249412

پوست خام (غير از پوستهاي 941
افزايشي0/33256نرم) و چرم

افزايشي0/13244پشم، موي نرم (كرک)1051

ماشين آالت و دستگاه هاي 1185
نامنظم2242برقي و اجزا و قطعات آنها

مصنوعات از چدن، آهن يا 1273
نامنظم0/44121فوالد

انگمها، صمغها، رزينها و ساير 1313
نامنظم0/06221شيره ها و عصاره نباتي

نامنظم5591كودهاي شيميايي1431

سبزيجات، نباتات، ريشه و 1507
نامنظم11091غده هاي زيرخاكي خوراكي

نامنظم0/17000/97سرب و مصنوعات از سرب1678

اشياي هنري، اشياي 1797
نامنظم0/010/690/340/94كلكسيون يا عتيقه
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نمك، گوگرد، خاک و سنگ، 1825
نامنظم1120/9گچ، آهك و سيمان

آالت و دستگاه هاي اپتيك، 1990
نامنظم0/4910/820/86عكاسي، سينماتوگرافي

دانه و ميوه هاي روغن دار ،دانه 2012
نامنظم2520/65و بذر و ميو ه هاي گوناگون

www.itc.org 

نگاهي عميق به ارقام جدول فوق نشان مي دهد كه ميزان صادرات عراق به ويژه در 10 
گروه كااليي عمده صادراتي، در سالهاي مختلف از روندي افزايشي برخوردار بوده است. 
به گونه اي كه ميزان صادرات اين كشور در سال 2007 نسبت به سال 2003 با بيش از 

239 درصد رشد همراه بوده است.

كشورهاي جنوب شرق آسيا، اروپا، آمريكا و هند عمده كشورهاي واردكننده كاال از عراق 
را تشكيل مي دهند. مهم ترين مقاصد صادراتي عراق در سال 2006 در جدول زير ارائه 
شده است. بيش از 40 درصد صادرات عراق به اياالت متحده آمريكا مي  باشد. بيش از 37 
درصد از صادرات عراق نيز به چهار كشور هند، ايتاليا، اسپانيا و كانادا انجام مي شود. اين 
پنج كشور به ترتيب مهم ترين مقاصد محصوالت صادراتي عراق را تشكيل مي دهند. جدول 
شماره  10 مهم ترين كشورهاي واردكننده كاال از عراق و سهم آنها از صادرات اين كشور 

در سال 2006 را نشان مي دهد.

 جدول 10 : مهم ترين کشورهاي واردکننده کاال از  عراق در سال 2006
)ميليون دالر(

سهم از كل صادرات (درصد)ارزش صادراتنام كشوررتبه

12,23140/2امريكا1

5,51618/1هند2

2,7829/1ايتاليا3

1,6285/4اسپانيا4
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1,4714/8كانادا5

9113ژاپن6

9063كره جنوبي7

9033فرانسه8

8762/9تايوان9

6532/2چين10

5711.8برزيل11

5271.7هلند12

3761.2تركيه13

3411.1پرتغال14

3301تايلند15

1570/5آفريقاي جنوبي16

660/2امارات متحده عربي17

550/2اتريش18

380/1مالزي19

270استراليا20

www.itc.org 

3. واردات 
عراق در سال 2006 ميالدي معادل 13/547 ميليارد دالر واردات داشته است. اقالم عمده 
واردات كشور عراق شامل ماشين آالت و دستگاه هاي برقي، ديگهاي بخار و آبگرم، خودرو، 
پالستيكي  مواد  و  دارو  بهداشتي،  مواد  تجهيزات،  و  ماشين  آالت  پوشاك،  غذايي،  مواد 
مي باشند. جدول شماره  11 اقالم مهم وارداتي عراق از جهان و ارزش وارداتي هر يك طي 

دوره زماني 2003 تا 2006 را نشان مي دهد. 
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 جدول 11: اقالم مهم وارداتي و ارزش وارداتي هر يک طي دوره زماني 
2006-2003  )ميليون دالر(

كدرديف
روند 2003200420052006نام محصول  تعرفه

صادرات

افزايشي5,1199,86012,19113,547كل محصوالت-

185
ماشين آالت و 

دستگاه هاي برقي و 
اجزاء و قطعات آنها

نامنظم5661,2141,9411,663

رآكتورهاي هسته اي، 284
نامنظم6041,2371,2211,467ديگهاي بخار و آبگرم 

387
وسايل نقليه زميني 

غير از نواقل روي خط 
راه آهن يا تراموا 

نامنظم4691,1361,0941,088

افزايشي204477477831غالت410

مصنوعات از چدن، آهن 573
افزايشي169290389469يا فوالد

چربي ها و روغنهاي 615
افزايشي186247263430حيواني يا نباتي

مواد پالستيكي و اشياي 739
افزايشي80170269390ساخته شده از اين مواد

804
شير و محصوالت لبني؛ 

تخم پرندگان؛ عسل 
طبيعي

افزايشي174201270367

934
صابون، فراورده ها براي 
شستشو، فراورده هاي 

روان كننده
نامنظم91125120343

1007
سبزيجات، نباتات،ريشه 

و غده هاي زيرخاكي 
خوراكي

نامنظم11368132335



بخش دوم: تجارت خارجي، فصل پنجم: اطالعات كلي / 77

1125
نمك، گوگرد، خاک 

و سنگ، گچ، آهك و 
سيمان

نامنظم69219324293

افزايشي30103283289چدن، آهن و فوالد 1272

1390
آالت و دستگاه هاي 

اپتيك، عكاسي، 
سينماتوگرافي

افزايشي171190247279

1494
مبل؛ مبلهاي طبي 
ـ  جراحي؛ اسباب 
تختخواب  و همانند

نامنظم157267251247

افزايشي110155175224قند و شكر و شيريني1517

1699

قطعات منفصله 
(C.K.D)ماشين آالت 

راهسازي، خودرو و ساير 
ماشين آالت

نامنظم1258490211

1724
توتون و تنباكو و بدل 

توتون و تنباكوي ساخته 
شده

نامنظم116228236200

1862
لباس و متفرعات 

لباس، غيركشباف يا 
غيرقالب باف

افزايشي6479132195

1908
ميوه هاي خوراكي، 

پوست مركبات يا پوست 
خربزه و همانند

افزايشي2363108193

2019
فراورده هاي غالت، آرد، 
نشاسته، فكول يا شير، 

نان هاي شيريني
افزايشي5579158192

نوشابه ها، آبگونهاي 2122
نامنظم64153213191الكلي و سركه

نامنظم122203188186محصوالت دارويي2230
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2388
وسايل نقليه هوايي، 

فضايي و اجزا و قطعات 
آنها 

افزايشي630108168

افزايشي226190148محصوالت سراميكي 2469

رشته هاي سنتتيك يا 2554
نامنظم6978141139مصنوعي 

لباس و متفرعات لباس، 2661
افزايشي274099139كشباف يا قالب باف

آلومينيوم و مصنوعات 2776
افزايشي225986138از آلومينيوم  

كائوچو و اشياي ساخته 2840
نامنظم49127224137شده از كائوچو

سوختهاي معدني، نفت 2927
نامنظم158788675135خام

محصوالت صنعت آرد 3011
نامنظم5185260127سازي، مالت، نشاسته

3120
فراورده ها از سبزيجات، 
ميوه ها يا از ساير اجزاي 

نباتات
افزايشي374279119

3248
كاغذ و مقوا؛ اشياي 
ساخته شده از خمير 

كاغذ، از كاغذ يا از مقوا 
افزايشي416087103

ساير اشياي نسجي 3363
افزايشي427191102دوخته و مهيا

فراورده هاي خوراكي 3421
افزايشي28497191گوناگون

چوب و اشياي چوبي؛ 3544
نامنظم40746689زغال چوب

كفش، گتر و اشياي 3664
نامنظم46426385همانند، اجزاي اين اشيا 



بخش دوم: تجارت خارجي، فصل پنجم: اطالعات كلي / 79

فرش و ساير كفپوشها از 3757
نامنظم668110380مواد نسجي

شيشه و مصنوعات 3870
افزايشي25395074شيشه اي 

روغنهاي اسانسي و شبه 3933
افزايشي22596668رزينها (رزينوئيدها)

نامنظم46808365قهوه، چاي ماته و ادويه4009

 الياف سنتتيك يا 4155
نامنظم161035562مصنوعي غير يكسره

افزايشي14304154كاكائو و فراورده هاي آن4218

محصوالت گوناگون 4338
نامنظم53405754شيميايي 

گوشت و احشاي 4402
افزايشي12394451خوراكي

4568

مصنوعات از سنگ، 
گچ، سيمان، پنبه نسوز 
(Asbestos)، ميكا يا از 

مواد همانند

نامنظم11324342

4632
عصاره هاي دباغي 
يا رنگرزي، تاننها و 

مشتقات آنها
افزايشي11162639

مصنوعات گوناگون از 4783
افزايشي9222637فلزات معمولي

4858
پارچه هاي تار و پود باف 

مخصوص، پارچه هاي 
نسجي منگوله بافت

افزايشي13172033

 اسلحه و مهمات، اجزا 4993
نامنظم10375332قطعات و متفرعات آنها
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5003

ماهي ها و قشرداران، 
صدفداران و ساير 
آبزيان فاقد ستون 

فقرات

افزايشي271129

5116

فراورده هاي گوشت، 
ماهي يا قشرداران، 
صدف داران يا ساير 
آبزيان فاقد ستون 

فقرات

افزايشي682426

5271
مرواريد طبيعي يا 

پرورده، سنگهاي گرانبها 
يا نيمه گرانبها

نامنظم5623124

5382
ابزارها، ابزار آالت، 

مصنوعات چاقوسازي، 
قاشق و چنگال

نامنظم8232523

5412
دانه و ميوه هاي روغن دار 

،دانه و بذر و ميو ه هاي 
گوناگون

افزايشي771323

5595
بازيچه، اسباب بازي 

و لوازم ورزش، اجزا و 
قطعات و متفرعات آنها

افزايشي8202122

پارچه هاي كشباف يا 5660
افزايشي8101422قالب باف

5723

آخال و تفاله صنايع 
خوراک سازي، 

خوراكي هاي آماده براي 
حيوانات 

نامنظم25412122

كاهشي111632522كتاب، روزنامه، تصوير 5849

نامنظم4138819محصوالت شيميايي آلي5929

www.trademap.org

بررسي آمار و ارقام جدول فوق نشان مي دهد كه ميزان واردات كاال در بيشتر  گروه هاي 
كااليي، به ويژه در 10 گروه كااليي عمده وارداتي، افزايشي بوده است. ميزان واردات اين 
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كشور در سال 2006 نسبت به سال 2003 ميالدي، نزديك به 165 درصد رشد داشته 
است.

كشورهاي تركيه، امارات متحده عربي، ايران، آمريكا، سوريه، اردن، چين و آلمان هشت  
شريك عمده وارداتي عراق )صادركنندگان به عراق( را تشكيل مي دهند. كشورهاي تركيه، 
امارات متحده عربي، ايران و آمريكا بيش از 60 درصد از حجم صادرات كاال به عراق در 

سال 2006 را در اختيار داشته اند. 
ارزش صادرات آن ها در سال 2006 در جدول  و  به عراق  مهم ترين صادركنندگان كاال 

شماره 12  ارائه شده است.
 جدول12: مهم ترين کشورهاي صادرکننده کاال به عراق در سال

2006 )ميليون دالر(

سهم از كل صادرات (درصد)ارزش صادراتنام كشوررتبه

2.58919/1تركيه1

2.33917/3امارات متحده عربي2

1.80913/4ايران3

1.49411امريكا4

6995/2سوريه5

6334/7اردن6

4913/7چين7

4643/4آلمان8

2031/5هند9

2011/5تايلند10

2001/5ژاپن11

1681/2فرانسه12

1631/2ايتاليا13

1531/1برزيل14
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1431انگلستان15

1331عربستان سعودي16

1270/9كانادا17

1180/9ويتنام18

1170/9فنالند19

1130/8روسيه20

www.itc.org

4. كشورهاي صادر كننده 
در اين بخش، كشورهاي عمده صادركننده به عراق و سهم هر كشور در 20 گروه كااليي 
اول وارد شده توسط عراق ، ارائه مي گردد. اين اطالعات مي تواند تصوير روشني از رقباي 
بالقوه و بالفعل در گروه هاي كااليي اصلي وارداتي به عراق براي تجار ايراني فراهم نمايد. 
بر طبق بررسي هاي انجام شده، شش كشور اول در هر گروه كااليي به طور متوسط بيش 
انجام داده اند. لذا در جداول شماره 13 تا 32، شش كشور اول  از 60 درصد واردات را 

واردكننده و سهم هر كدام در 20 گروه كااليي ارائه شده است.
جدول13: مهم ترين رقباي موجود در تأمين ماشين آالت و دستگاه هاي برقي و 

اجزا و  قطعات آنها در بازار عراق در سال 2006  )کد85(

ارزش صادرات كاال به مهم ترين رقباي موجودرديف
عراق (ميليون دالر)

 سهم كشور از كل بازار كاال 
در عراق (درصد)

41825امارات متحده عربي1

24215تركيه2

16810چين3

1217آلمان4

1137امريكا5

1086فنالند6

جمع كل واردات عراق:  1.663ميليون دالر
www.itc.org
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جدول 14: مهم ترين رقباي موجود در تأمين رآکتورهاي هسته اي، ديگهاي بخار 
و آبگرم در  بازار  عراق )سال 2006 ( )کد 84(

ارزش صادرات كاال به مهم ترين رقباي موجودرديف
عراق (ميليون دالر)

 سهم كشور از كل بازار كاال 
در عراق (درصد)

22415امارات متحده عربي1

17512سوريه2

17412امريكا3

1309آلمان4

1148تركيه5

1107ايران6

جمع كل واردات عراق: 1.467ميليون دالر

www.itc.org

جدول 15: مهم ترين رقباي موجود در تأمين وسايل نقليه زميني غير از نواقل 
روي خط راه آهن يا تراموا در بازار عراق سال 2006  )کد 87(

ارزش صادرات كاال به مهم ترين رقباي موجودرديف
عراق (ميليون دالر)

 سهم كشور از كل بازار كاال 
در عراق (درصد)

30328امريكا1

23922امارات متحده عربي2

969چين3

626روماني4

545كره جنوبي5

494ژاپن6

جمع كل واردات عراق: 1,088ميليون دالر

www.itc.org
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جدول16: مهم ترين رقباي موجود در تأمين غالت در بازار عراق سال 2006  
)کد10(

ارزش صادرات كاال به مهم ترين رقباي موجودرديف
عراق (ميليون دالر)

 سهم كشور از كل بازار كاال 
در عراق (درصد)

43552امريكا1

18522تايلند2

10212كانادا3

253ويتنام4

202آلمان5

172امارات متحده عربي 6

جمع كل واردات عراق: 831 ميليون دالر

www.itc.org

جدول 17: مهم ترين رقباي موجود در تأمين مصنوعات از چدن، آهن يا فوالد در  
بازار عراق در سال 2006 )کد 73(

ارزش صادرات كاال به مهم ترين رقباي موجودرديف
عراق (ميليون دالر)

 سهم كشور از كل بازار كاال 
در عراق (درصد)

16134تركيه1

8017ايران2

4610امارات متحده عربي3

398سوريه4

378هند5

276آلمان6

جمع كل واردات عراق: 469ميليون دالر

www.itc.org
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جدول 18: مهم ترين رقباي موجود در تأمين چربي ها و روغنهاي حيواني يا 
نباتي در  بازار عراق )سال 2006 ( )کد 15(

ارزش صادرات كاال به مهم ترين رقباي موجودرديف
عراق (ميليون دالر)

 سهم كشور از كل بازار كاال 
در عراق (درصد)

17340تركيه1

7217اردن2

5513ايران3

5012امارات متحده عربي4

338اندونزي5

205مالزي6

جمع كل واردات عراق: 430ميليون دالر

www.itc.org

جدول19 : مهم ترين رقباي موجود در تأمين مواد پالستيکي و اشياي ساخته 
شده از اين مواد در بازار عراق )سال 2006 ( )کد39(

ارزش صادرات كاال به مهم ترين رقباي موجودرديف
عراق (ميليون دالر)

 سهم كشور از كل بازار كاال 
در عراق (درصد)

15239ايران1

7519تركيه2

5614اردن3

308امارات متحده عربي4

194عربستان سعودي5

194سوريه 6

جمع كل واردات عراق: 390ميليون دالر

www.itc.org
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جدول 20: مهم ترين رقباي موجود در تأمين شير و محصوالت لبني؛ تخم 
پرندگان؛ عسل طبيعي در بازار عراق )سال 2006 ( )کد4(

ارزش صادرات كاال به مهم ترين رقباي موجودرديف
عراق (ميليون دالر)

 سهم كشور از كل بازار كاال 
در عراق (درصد)

8122ويتنام1

6217امارات متحده عربي2

6117ايران3

4913اردن4

257اندونزي5

247عمان6

جمع كل واردات عراق: 367ميليون دالر

www.itc.org

جدول21: مهم ترين رقباي موجود در تأمين صابون، فراورده ها براي شستشو، 
فراورده هاي روان کننده در بازار عراق )سال 2006 ( )کد 34(

ارزش صادرات كاال به مهم ترين رقباي موجودرديف
عراق (ميليون دالر)

 سهم كشور از كل بازار كاال 
در عراق (درصد)

10430سوريه1

7823تركيه2

5315ايران3

4914اردن4

4413امارات متحده عربي5

51چين6

جمع كل واردات عراق: 343ميليون دالر

www.itc.org
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جدول 22 : مهم ترين رقباي موجود در تأمين سبزيجات، نباتات، ريشه و 
غده هاي زيرخاکي خوراکي در بازار عراق )سال 2006 ( )کد7(

ارزش صادرات كاال به مهم ترين رقباي موجودرديف
عراق (ميليون دالر)

 سهم كشور از كل بازار كاال 
در عراق (درصد)

17051ايران 1

6519سوريه2

6018تركيه3

299اردن4

62امارت متحده عربي5

10/5هلند6

جمع كل واردات عراق: 335ميليون دالر

www.itc.org

جدول23: مهم ترين رقباي موجود در تأمين نمک، گوگرد، خاک و سنگ، گچ، 
آهک و سيمان در بازار عراق )سال 2006( )کد 25(

ارزش صادرات كاال به مهم ترين رقباي موجودرديف
عراق (ميليون دالر)

 سهم كشور از كل بازار كاال 
در عراق (درصد)

14148تركيه1

7124هند 2

279ايران3

196پاكستان4

165عربستان سعودي5

72امارات متحده عربي6

جمع كل واردات عراق: 293ميليون دالر

www.itc.org
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جدول24: مهم ترين رقباي موجود در تأمين چدن، آهن و فوالد در بازار عراق 
)سال 2006 ( )کد 72(

ارزش صادرات كاال به مهم ترين رقباي موجودرديف
عراق (ميليون دالر)

 سهم كشور از كل بازار كاال 
در عراق (درصد)

13346تركيه1

12142ايران2

103/5اردن3

62سوريه4

52امارات متحده عربي5

52هند6

جمع كل واردات عراق: 289ميليون دالر

www.itc.org

جدول 25: مهم ترين رقباي موجود در تأمين آالت و دستگاه هاي اپتيک، 
عکاسي، سينماتوگرافي در بازار عراق )سال 2006 ( )کد 90(

ارزش صادرات كاال به مهم ترين رقباي موجودرديف
عراق (ميليون دالر)

 سهم كشور از كل بازار كاال 
در عراق (درصد)

10638امريكا1

3412آلمان2

166ژاپن3

155امارات متحده عربي4

145اردن5

135انگلستان6

جمع كل واردات عراق: 279ميليون دالر

www.itc.org
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ـ  جراحي؛  جدول26  : مهم ترين رقباي موجود در تأمين مبل؛ مبلهاي طبي 
اسباب تختخواب  و همانند در بازار عراق در سال 2006  )کد 94(

ارزش صادرات كاال به مهم ترين رقباي موجودرديف
عراق (ميليون دالر)

 سهم كشور از كل بازار كاال 
در عراق (درصد)

11145تركيه1

4719امارات متحده عربي2

177ايتاليا3

146سوريه4

114اردن5

104چين6

جمع كل واردات عراق: 247ميليون دالر

www.ITC.org

جدول 27: مهم ترين رقباي موجود در تأمين قند و شکر و شيريني در بازار عراق 
)سال 2006 ( )کد17(

ارزش صادرات كاال به مهم ترين رقباي موجودرديف
عراق (ميليون دالر)

 سهم كشور از كل بازار كاال 
در عراق (درصد)

12857برزيل1

2812امارات متحده عربي2

178ايران 3

125تركيه4

125بلژيك5

94آرژانتين 6

جمع كل واردات عراق: 224ميليون دالر

www.itc.org
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 )C.K.D( جدول  28: مهم ترين رقباي موجود در تأمين قطعات منفصله
 ماشين آالت راه سازي، خودرو و ساير ماشين آالت در  بازار عراق

)سال 2006 ( )کد 99(

ارزش صادرات كاال به مهم ترين رقباي موجودرديف
عراق (ميليون دالر)

 سهم كشور از كل بازار كاال 
در عراق (درصد)

7535امارات متحده عربي1

4722آلمان2

3517امريكا3

2612اكراين4

115چين5

63يونان6

جمع كل واردات عراق: 211ميليون دالر

www.itc.org

جدول29 : مهم ترين رقباي موجود در تأمين توتون و تنباکو و بدل توتون و 
تنباکوي ساخته شده در بازار عراق)سال 2006 ( )کد24(

ارزش صادرات كاال به مهم ترين رقباي موجودرديف
عراق (ميليون دالر)

 سهم كشور از كل بازار كاال 
در عراق (درصد)

6331امارات متحده عربي1

4824اردن2

2412كره جنوبي3

2412يمن4

136لهستان5

84سوئيس6

جمع كل واردات عراق: 200ميليون دالر

www.itc.org
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جدول30 : مهم ترين رقباي موجود در تأمين لباس و متفرعات لباس، غيرکشباف 
يا غيرقالب باف در بازار عراق )سال 2006 ( )کد 62(

ارزش صادرات كاال به مهم ترين رقباي موجودرديف
عراق (ميليون دالر)

 سهم كشور از كل بازار كاال 
در عراق (درصد)

10152امارات متحده عربي 1

6734امريكا2

189ايران3

31تركيه4

21چين5

0/930/5سوريه 6

جمع كل واردات عراق: 195ميليون دالر

www.itc.org

جدول31: مهم ترين رقباي موجود در تأمين ميوه هاي خوراکي، پوست مرکبات 
يا پوست خربزه و همانند در بازار عراق)سال 2006 ( )کد 8(

ارزش صادرات كاال به مهم ترين رقباي موجودرديف
عراق (ميليون دالر)

 سهم كشور از كل بازار كاال 
در عراق (درصد)

15279ايران 1

2211تركيه2

74سوريه3

63امارات متحده عربي4

21اكراين5

21اردن6

جمع كل واردات عراق: 193ميليون دالر

www.itc.org
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جدول32: مهم ترين رقباي موجود در تأمين فراورده هاي غالت، آرد، نشاسته، 
فکول يا شير، نانهاي شيريني در بازار عراق )سال 2006 ( )کد 19(

ارزش صادرات كاال به مهم ترين رقباي موجودرديف
عراق (ميليون دالر)

 سهم كشور از كل بازار كاال 
در عراق (درصد)

11258ايران 1

5428تركيه2

74اردن3

63سوريه4

53فرانسه5

21امارات متحده عربي6

جمع كل واردات عراق: 192ميليون دالر

www.itc.org

اطالعات و آمار ارائه شده در جداول تحليل رقباي بالقوه، نتايج و يافته هاي مفيدي به شرح 
زير را ارائه مي نمايد. 

اين  وارداتي  عمده  كااليي  گروه  اولين  برقي  دستگاه  هاي  و  ماشين  آالت  قطعات  و  اجزا 
كشور مي باشد. كشورهاي امارات، تركيه، چين، آلمان، آمريكا و فنالند به دليل نزديكي 
جغرافيايي و بهره  گيري از فناوري باال، بيش از 70 درصد از اين بازار را در اختيار دارند. با 
توجه به عدم وجود پتانسيلها و مزيتهاي رقابتي مناسب در توليد اجزا و قطعات الكترونيكي 
و وابستگي كشور به واردات اين قطعات،  فرصت مناسبي براي شركت هاي ايراني جهت 

حضور موثر و ايجاد سهم بازار در عراق وجود ندارد.  

ديگهاي بخار و بويلرها، دومين گروه كااليي وارداتي اين كشور را تشكيل مي دهند. ايران 
با صادرات 110 ميليون دالر، جايگاه ششم را در صادرات اين گروه از محصوالت به كشور 
كشورهاي  مي باشد.  درصد   7/5 با  برابر  عراق  در  ايران  بازار  سهم  دارد.  اختيار  در  عراق 
امارات، سوريه، آمريكا، آلمان و تركيه پنج صادركننده اول ديگهاي بخار و بويلر به عراق 
هستند. شركتهاي ايراني با توجه به حضور در بازار اين گروه از كاالها در بازار عراق و با 
توجه به نياز اين كشور به بازسازي و توسعه، با تدوين برنامه اي مناسب و توجه به نيازهاي 
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مخاطبان در اين بازار مي توانند از فرصتهاي موجود در زمينه بازار اين گروه از محصوالت 
بهره برداري مناسب نمايند.

سومين گروه كااليي وارداتي توسط عراق، وسائط نقليه زميني از جمله خودرو مي باشد. 
كشورهاي پيشرو در زمينه توليد و صادرات مجدد خودرو از جمله آمريكا، امارات، چين، 
روماني، كره و ژاپن بيشترين حجم صادرات خودرو به عراق را در اختيار دارند. ايران با 
صادرات 40 ميليون دالر وسائط نقليه زميني جايگاه هشتم و سهم بازار 3/6 درصدي را 
در اختيار دارد. يكي از مناسب ترين فرصتها جهت حضور فعال شركت هاي ايراني در بازار 
عراق و كسب سهم بازار مناسب، با توجه به نزديكي جغرافيايي ايران به عراق و اهميت 
ايران  جمله  از  داخلي  خودروسازي  شركت هاي  تشويق  خودرو،  قيمت  در  حمل  هزينه 
خودرو و سايپا به صدور محصوالت و يا راه اندازي سايت هاي توليد خودرو در اين كشور 

همسايه مي باشد.

چهارمين گروه عمده كااليي وارداتي توسط عراق، غالت مي باشد. كشورهاي پيشرو در 
زمينه توليد و صادرات مجدد اين محصوالت، از جمله آمريكا، تايلند، كانادا، ويتنام، آلمان و 
امارات بيش از 94 درصد از اين بازار را در اختيار دارند. كشور آمريكا به تنهايي 52 درصد 
از اين بازار را در اختيار دارد. ايران با صادرات 518 هزار دالر غالت، جايگاه سيزدهم و 
سهم بازار 0/6 درصدي را در اختيار دارد. با توجه به وجود خاك حاصلخيز و آب و هواي 
مناسب كشور، به ويژه در مناطق نزديك به كشور عراق از جمله خوزستان، پتانسيلها و 

مزيتهاي رقابتي مناسبي در زمينه كاشت، توليد و صادرات غالت به عراق وجود دارد.

 5. سرمايه گذاري خارجي
قانون جديد سرمايه  گذاری عراق در اكتبر سال 2006 ميالدی توسط دولت موقت تدوين 
گرديده است. هدف اين قانون ايجاد محيط مناسب جهت جذب سرمايه  گذاری خارجی 
اخير  سالهاي  در  كشور  اين  می  باشد.  عراق  اقتصادی  و  صنعتی  مختلف  بخشهای  در 
توليد  از  به گونه  ای كه  انجام داده،  سرمايه گذاري بسيار زيادی در بخش استخراج نفت 
290 ميليون بشكه نفت در سال 1995 به بيش از 700 ميليون بشكه در سال 2007 

ميالدی دست يافته است.

در  تا 2006  از سال 2004  عراق  در  انجام شده  ميزان سرمايه گذاري مستقيم خارجي 
جدول شماره 33 ارائه شده است.
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جدول  33: ميزان سرمايه گذاري مستقيم خارجي انجام شده در عراق از سال 
2004-2006

200420052006سال

300515272ميزان سرمايه گذاري خارجي (ميليون دالر آمريكا)

World Investment Report 2007

كشورهاي  و  آسيا  شرق  جنوب  اروپا،  اتحاديه  خاورميانه،  منطقه  كشورهاي  با  عراق 
دارد.  خوبي  تجاري  و  اقتصادي  روابط  آمريكا  متحده  اياالت  جمله  از  شمالي  آمريكاي 
عمده سرمايه گذاري هاي خارجي انجام شده در اين كشور توسط كشورهاي ژاپن، آمريكا 

و كشورهاي عضو اتحاديه اروپا صورت پذيرفته است. 

دولت عراق به منظور تشويق شرايط سرمايه  گذاري خارجي، در سالهاي اخير معافيتها و 
تسهيالت ويژه ای را براي سرمايه  گذاران در اين كشور در نظر گرفته است. مناسب ترين 

زمينه هاي سرمايه گذاري در اين كشور عبارتند از:
صنايع توليد و فرآوری مواد غذايي � 
مبلمان اداری و دكوراسيون داخلی � 

 � مخابرات و شبكه
فناوري اطالعات و ارتباطات � 

مونتاژ خودرو � 
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روند  فصل  اين  در  است.  برخوردار  زيادي  قدمت  از  عراق  با  ايران  اقتصادي  مناسبات 
صادرات، واردات و تراز تجاري بين دو كشور طي سالهاي 2004 تا 2006  مورد بررسي 

قرار مي گيرد.

1. تراز تجاري
تراز تجاري جمهوري اسالمي ايران با عراق در سالهاي اخير همواره با روند مثبت همراه 
بوده است. در سال 2004 ميالدي تراز تجاري ايران با عراق به ميزان 447 ميليون دالر 
مثبت بوده است. با تداوم روند مثبت، تراز تجاري ايران با عراق در سال 2005 با جهشي 
چشمگير به 915 ميليون دالر و در سال 2006 ميالدي به  1,809 ميليون دالر مثبت 
رسيده است. جدول شماره 34روند تراز تجاري ايران با عراق طي سالهاي 2006-2004 

را نشان مي دهد.

 جدول 34: روند تراز تجاري ايران با عراق طي سالهاي 2004-2006
)ميليون دالر(

روند تغييرتراز تجاريتراز تجاريميزان وارداتميزان صادراتسال

به نفع ايران پيش رفته است.200447427+447

به نفع ايران پيش رفته است.20059183+915

به نفع ايران پيش رفته است.200618090+1,809

www.itc.org

نشان  را   2004-2006 سالهاي  طي  عراق  با  ايران  تجاري  تراز  1روند  شماره  نمودار 
مي دهد.

فصل ششم
وضعيت مبادالت بازرگاني با ايران
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 نمودار 1: روند تراز تجاري ايران با عراق طي سالهاي 2004-2006
)ميليون دالر(

2. واردات عراق از ايران 
در سال 2004 ارزش صادرات جمهوري اسالمي ايران به عراق معادل 474 ميليون دالر 
بوده كه در سال 2005 با رشد بيش از 94 درصد به 918 ميليون دالر افزايش يافته است. 
اين ميزان صادرات در سال 2006 باز هم با افزايش روبه رو بوده و با رشدي معادل 97 
درصد به 1.809 ميليون دالر افزايش يافته است. بنابراين، ارزش صادرات ايران به عراق در 
طول دوره سه ساله 2004-2006 در حدود 282 درصد رشد داشته است. جدول شماره 

35 ارزش صادرات ايران به عراق طي سالهاي 2004-2006 را نشان مي دهد.

 جدول35: ارزش صادرات ايران به عراق طي سالهاي 2004-2006
)ميليون دالر(

نرخ رشد (درصد)ارزش صادراتسال

2004474-

200591894

2006180997

www.itc.org
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نمودار شماره 2 ارزش صادرات ايران به عراق در سالهاي 2006-2004 را نشان مي دهد.

 نمودار 2: ارزش صادرات ايران به عراق طي سالهاي 2004-2006
)ميليارد دالر(

ايران به عراق در سال 2006 ميالدي، به 91 گروه كااليي و در سه سال  كل صادرات 
اقالم عمده  در جدول شماره  36 محدود مي شود.  مندرج  كااليي  گروه  به 96  گذشته 
صادراتي ايران به عراق در سه سال گذشته عمدتاً شامل سبزيجات و نباتات، ميوه هاي 
خوراكي مانند سيب، كولرهاي آبي خانگي، گوجه فرنگي، پسته، كف پوش هاي مصنوعي، مواد 
پالستيكي، آهن، فوالد، ديگ هاي بخار و آبگرم، فراورده  هاي غالت، محصوالت سراميكي و 

نوشيدني ها مي شود. 

 جدول 36: ترکيب صادرات ايران به عراق طي دوره 2004-2006
)ميليون دالر(

كد رديف
روند 200420052006نام محصولتعرفه

صادرات

افزايشي4749181,809كل محصوالت-

سبزيجات، نباتات، ريشه و غده هاي 107
افزايشي1645170زيرخاكي خوراكي
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ميوه هاي خوراكي، پوست مركبات يا 208
افزايشي5084152پوست خربزه و همانند

مواد پالستيكي و اشياي ساخته 339
افزايشي2052152شده از اين مواد

افزايشي2689121چدن، آهن و فوالد 472

فراورده هاي غالت، آرد، نشاسته، 519
افزايشي1656112فكول يا شير، نانهاي شيريني

رآكتورهاي هسته اي، ديگهاي بخار 684
نامنظم5547110و آبگرم 

افزايشي123780مصنوعات از چدن، آهن يا فوالد773

افزايشي295078نوشابه ها، آبگونهاي الكلي و سركه822

افزايشي102868محصوالت سراميكي 969

ماشين آالت و دستگاه هاي برقي و 1085
افزايشي131765اجزا و قطعات آنها

شير و محصوالت لبني؛ تخم 1104
افزايشي31961پرندگان؛ عسل طبيعي

افزايشي0/69755چربيها و روغنهاي حيواني يا نباتي1215

صابون، فراورده ها براي شستشو، 1334
افزايشي92553فراورده هاي روان كننده

فرش و ساير كفپوشها از مواد 1457
نامنظم476744نسجي

وسايل نقليه زميني غير از نواقل 1587
افزايشي81239روي خط راه آهن يا تراموا 

كفش، گتر و اشياي همانند، اجزاي 1664
افزايشي131736اين اشيا 

افزايشي122134شيشه و مصنوعات شيشه اي 1770

افزايشي111833ساير اشياي نسجي دوخته و مهيا1863

فراورده ها از سبزيجات، ميوه ها يا از 1920
نامنظم131029ساير اجزاي نباتات
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نمك، گوگرد، خاک و سنگ، گچ، 2025
نامنظم124627آهك و سيمان

افزايشي0/881125چوب و اشياي چوبي؛ زغال چوب2144

نامنظم222124سوختهاي معدني، نفت خام2227

ماهي ها و قشرداران، صدفداران و 2303
افزايشي6620ساير آبزيان فاقد ستون فقرات

لباس و متفرعات لباس، غيركشباف 2462
افزايشي71118يا غيرقالب باف

افزايشي1717قند و شكر و شيريني2517

كائوچو و اشياي ساخته شده از 2640
افزايشي51516كائوچو

افزايشي3716فراورده هاي خوراكي گوناگون2721

2868
مصنوعات از سنگ، گچ، سيمان، 

پنبه نسوز (Asbestos)، ميكا يا از 
مواد همانند

نامنظم7315

 لباس و متفرعات لباس، كشباف يا 2961
افزايشي5913قالب باف

افزايشي1411آلومينيوم و مصنوعات از آلومينيوم  3076

كاغذ و مقوا؛ اشياي ساخته شده از 3148
افزايشي3311خمير كاغذ، از كاغذ يا از مقوا 

افزايشي0/84510كتاب، روزنامه، تصوير 3249

افزايشي0/0739قهوه، چاي ماته و ادويه3309

ـ  جراحي؛ اسباب 3494 مبل؛ مبلهاي طبي 
نامنظم428تختخواب  و همانند

نامنظم697محصوالت دارويي3530

3635
محصوالت حاصل از نشاسته يا 

 فكول تغيير يافته، 
چسب ها، آنزيمها

افزايشي356

افزايشي0/236كاكائو و فراورده هاي آن3718
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عصاره هاي دباغي يا رنگرزي، تاننها 3832
افزايشي135و مشتقات آنها

پارچه هاي تار و پود باف مخصوص، 3958
افزايشي245پارچه هاي نسجي منگوله بافت

مصنوعات گوناگون از فلزات 4083
افزايشي224معمولي

 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، 4159
افزايشي0/8223پوشانده يا مطبق شده

نامنظم0/770/583مس و مصنوعات از مس 4274

 الياف سنتتيك يا مصنوعي غير 4355
افزايشي0/9423يكسره

4416
فراورده هاي گوشت، ماهي يا 

قشرداران، صدف داران يا ساير 
آبزيان فاقد ستون فقرات

افزايشي0/220/533

افزايشي112مصنوعات حصيربافي يا سبدبافي4546

خمير چوب يا ساير مواد اليافي 4647
افزايشي0/422سلولزي؛ كاغذ يا مقوا براي بازيافت

نمد و پارچه هاي نبافته؛ نخهاي 4756
افزايشي0/412ويژه؛ ريسمان، طناب

نامنظم1122محصوالت شيميايي آلي4829

بازيچه، اسباب بازي و لوازم ورزش، 4995
افزايشي0/6112اجزا و قطعات و متفرعات آنها

ابزارها، ابزار آالت، مصنوعات 5082
نامنظم10/592چاقوسازي، قاشق و چنگال

دانه و ميوه هاي روغن دار ،دانه و بذر 5112
نامنظم0/50/692و ميو ه هاي گوناگون

پوستهاي نرم طبيعي و پوستهاي 5243
افزايشي00/181نرم بدلي
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5328
محصوالت شيميايي غيرآلي، 

تركيبات آلي يا غيرآلي فلزات 
گرانبها

افزايشي0/550/781

مواد قابل بافت، ساير محصوالت 5414
افزايشي0/290/771نباتي

روغنهاي اسانسي و شبه رزينها 5533
كاهشي211(رزينوئيدها)

افزايشي00/251گوشت و احشا خوراكي5602

افزايشي0/080/081نباتات زنده و محصوالت گلكاري5706

محصوالت صنعت آرد سازي، مالت، 5811
افزايشي0/260/441نشاسته 

نامنظم0/120/0061روي و مصنوعات از روي 5979

افزايشي0/050/150/88 پنبه6052

www.itc.org

نمودار شماره 3 تركيب اقالم مهم صادراتي ايران به عراق طي سالهاي 2004 تا 2006 را 
به صورت مقايسه اي نشان مي دهد.

 نمودار 3: ترکيب صادرات ايران به عراق طي سال هاي 2004-2006
)ميليون دالر(
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در ادامه جايگاه و سهم ايران در صادرات هر يك از گروه هاي كااليي فوق به بازار عراق 
تجزيه و تحليل و رقباي بالفعل و سهم آنها در هر يك از اين گروه ها بررسي مي گردد. 

2-1. سبزيها و نباتات 

سبزيجات و نباتات، اولين گروه كااليي عمده صادراتي ايران به عراق را تشكيل مي دهند. 
كشورهاي سوريه، تركيه، اردن، امارات و هلند پس از ايران بيشترين حجم صادرات اين 
گروه از محصوالت به عراق را در اختيار دارند. اين شش كشور 99/5 درصد از بازار اين 
محصوالت در عراق را در اختيار دارند. با توجه به جايگاه مناسب كشور ايران در زمينه 
توليد و پرورش گياهان و نباتات، نزديكي جغرافيايي و وجود پتانسيلهاي مناسب به ويژه 
در حوزه كشاورزي در مناطق جلگه اي نزديك به مرزهاي عراق، امكان ارائه بيشتر اين 
گروه كااليي مورد نياز كشور عراق به عنوان يك فرصت بالقوه در افق زماني كوتاه مدت 
و ميان مدت وجود دارد. در سال 2006 ايران با صادرات 170 ميليون دالر سبزيجات و 

نباتات به عراق، جايگاه اول صادرات و سهم بازار 51 درصدي را در اختيار دارد.
جدول شماره 37 مهم ترين رقباي موجود در تأمين سبزيجات و نباتات بازار عراق در سال 

2006 را نشان مي دهد. 

جدول37: مهم ترين رقباي موجود در تأمين سبزيجات، نباتات، ريشه و غده هاي 
زيرخاکي خوراکي در بازار عراق )سال 2006 (

ارزش صادرات كاال به مهم ترين رقباي موجودرديف
عراق (ميليون دالر)

 سهم كشور از كل بازار كاال 
در عراق (درصد)

17051ايران 1

6519سوريه2

6018تركيه3

299اردن4

62امارت متحده عربي5

10/5هلند6

جمع كل واردات عراق: 335ميليون دالر
www.itc.org
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2-2. ميوه  هاي خوراكي 

ميوه هاي خوراكي دومين گروه كااليي صادراتي ايران به عراق در سال 2006 را تشكيل 
اول  جايگاه  در  عراق  به  ميوه جات  دالر  ميليون   152 صادرات  با  ايران،  كشور  مي دهد. 
ايران در حدود 79 درصد  بازار  بازار عراق قرار دارد. سهم  به  اين گروه كااليي  صادرات 
مي باشد. كشورهاي تركيه، سوريه، امارات، اوكراين و اردن جايگاه هاي دوم تا ششم را در 
صادرات اين محصوالت در اختيار دارند. اين شش كشور در مجموع بيش از 99 درصد 
با توجه به تنوع آب و هوايي، خاك حاصلخيز  بازار را به خود اختصاص داده اند.  از اين 
ارائه  و  مناسب  بازاريابي  ميوه ها در گستره جغرافيايي كشور، در صورت  انواع  پرورش  و 
محصوالت با كيفيت و ويژگي هاي مورد نظر تجار و مشتريان عراقي، مي توان سهم بازار 

كشور را در اين گروه كااليي حفظ نمود. 

جدول شماره 38 مهم ترين رقباي موجود در تأمين ميوه هاي خوراكي بازار عراق در سال 
2006 را نشان مي دهد.

جدول 38: مهم ترين رقباي موجود در تأمين ميوه هاي خوراکي، پوست مرکبات 
يا پوست خربزه و  همانند در بازار عراق )سال 2006 (

ارزش صادرات كاال به مهم ترين رقباي موجودرديف
عراق (ميليون دالر)

 سهم كشور از كل بازار كاال 
در عراق (درصد)

15279ايران 1

2211تركيه2

74سوريه3

63امارات متحده عربي4

21اوكراين5

21اردن6

جمع كل واردات عراق: 193ميليون دالر

www.itc.org
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2-3. مواد پالستيكي 

مواد پالستيكي و اشياي ساخته شده از آن به عنوان يكي از صنايع پايين دستي صنعت 
نفت محسوب مي گردد. مواد اوليه صنايع توليد پالستيك شامل مواد نفتي و فراورده هاي 
پتروشيمي مي شود. همان گونه كه جدول شماره  39  نشان مي دهد كشور ايران با صادرات 
152 ميليون دالر، رتبه اول صادرات محصوالت پالستيكي به عراق را در اختيار دارد. ايران 
با اين ميزان صادرات، در حدود 39 درصد از بازار عراق را در اختيار دارد. بنابراين در صورتي 
كه ايران بخواهد در اين بازار جايگاه مطلوب خود را حفظ نمايد، بايستي از ظرفيتهاي 
با  پالستيكي  اشياي  و  قطعات  توليد  صنايع  در  و  نموده  را  بهره برداري  حداكثر  موجود 
توجه به وجود ميزان كافي مواد اوليه نفتي و پتروشيمي در كشور، سرمايه گذاري بيشتر 

و مناسب تري انجام دهد.

جدول شماره 39 مهم ترين رقباي موجود در تأمين مواد پالستيكي و اشياء ساخته شده 
از آن در بازار عراق در سال 2006 را نشان مي دهد.

جدول 39: مهم ترين رقباي موجود در تأمين مواد پالستيکي و اشياي ساخته 
شده از اين مواد در بازار عراق )سال 2006 (

ارزش صادرات كاال به مهم ترين رقباي موجودرديف
عراق (ميليون دالر)

 سهم كشور از كل بازار كاال 
در عراق (درصد)

15239ايران1

7519تركيه2

5614اردن3

308امارات متحده عربي4

194عربستان سعودي5

194سوريه 6

جمع كل واردات عراق: 390ميليون دالر

www.itc.org
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2-4. چدن، آهن و فوالد 

چدن، آهن و فوالد چهارمين گروه كااليي صادراتي ايران به عراق در سال 2006 را تشكيل 
مي دهد. كشور ايران، با صادرات 121 ميليون دالر چدن، آهن و فوالد به عراق در جايگاه 
اردن،  ايران،  تركيه،  كشورهاي  دارد.  قرار  عراق  بازار  به  كااليي  گروه  اين  صادرات  دوم 
سوريه، امارات و هند به ترتيب جايگاه هاي اول تا ششم را در صادرات اين محصوالت به 
عراق در اختيار دارند. اين شش كشور در مجموع بيش از 97 درصد از اين بازار را به خود 
اختصاص داده اند. با توجه به وجود معادن، منابع طبيعي، صنايع تبديلي و زيرساخت هاي 
توليد و فرآوري فلزات در كشور، در صورت بازاريابي مناسب و ارائه محصوالت با كيفيت و 
ويژگي هاي مورد نظر مشتريان عراقي، مي توان سهم بازار كشور را در اين گروه كااليي تا 

حد زيادي افزايش داد. ايران در حال حاضر 42 درصد از اين بازار را در اختيار دارد.

جدول شماره 40 مهم ترين رقباي موجود در تأمين  چدن، آهن و فوالد بازار عراق در سال 
2006 را نشان مي دهد.

جدول 40: مهم ترين رقباي موجود در تأمين چدن، آهن و فوالد در بازار عراق 
)سال 2006 (

ارزش صادرات كاال به مهم ترين رقباي موجودرديف
عراق (ميليون دالر)

 سهم كشور از كل بازار كاال 
در عراق (درصد)

13346تركيه1

12142ايران2

103/5اردن3

62سوريه4

52امارات متحده عربي5

52هند6

www.itc.org
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2-5. ساير محصوالت 

صادرات ايران به عراق در ساير گروه هاي كااليي، به ويژه 20 گروه كااليي اول نيز از حجم 
باال و قابل توجهي برخوردار است. با اين حال با توجه به وجود پتانسيلها و قابليت هاي 
موجود در كشور، امكان افزايش سهم بازار برخي از گروه هاي كااليي صادراتي به بازار عراق 
در افق كوتاه مدت و ميان مدت دور از انتظار نيست. ايران با تدوين برنامه صادراتي مدون و 
اجرايي مناسب مي تواند سهم صادرات خود در كاالهايي چون فرآورده  هاي غالت، ديگ هاي 
بخار و آبگرم، مصنوعات فلزي، محصوالت سراميكي، نوشيدني ها، شير و محصوالت لبني، 
تخم  مرغ و صابون و شوينده  ها به عراق را بهبود بخشد. جداول شماره  41 تا 56 مهم ترين 
رقباي موجود در تأمين ساير گروه هاي كااليي صادراتي ايران به عراق در سال 2006 را 

نشان مي دهد.

جدول 41: مهم ترين رقباي موجود در تأمين فراورده هاي غالت، آرد، نشاسته، 
فکول يا شير، نانهاي شيريني در  بازار عراق )سال 2006 (

ارزش صادرات كاال به مهم ترين رقباي موجودرديف
عراق (ميليون دالر)

 سهم كشور از كل بازار كاال 
در عراق (درصد)

11258ايران1

5428تركيه2

74اردن3

63سوريه4

53فرانسه5

21امارات متحده عربي6

جمع كل واردات عراق:  192ميليون دالر

www.itc.org
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جدول42: مهم ترين رقباي موجود در تأمين رآکتورهاي هسته اي، ديگهاي بخار 
و آبگرم در بازار عراق )سال 2006 (

ارزش صادرات كاال به مهم ترين رقباي موجودرديف
عراق (ميليون دالر)

 سهم كشور از كل بازار كاال 
در عراق (درصد)

22415امارات متحده عربي1

17512سوريه2

17412امريكا3

1309آلمان4

1148تركيه5

1107ايران6

جمع كل واردات عراق:  1.467ميليون دالر

www.itc.org

جدول 43: مهم ترين رقباي موجود در تأمين مصنوعات از چدن، آهن يا فوالد در 
بازار عراق )سال 2006 (

ارزش صادرات كاال به مهم ترين رقباي موجودرديف
عراق (ميليون دالر)

 سهم كشور از كل بازار كاال 
در عراق (درصد)

16134تركيه1

8017ايران2

4610امارات متحده عربي3

398سوريه4

378هند 5

276آلمان6

جمع كل واردات عراق:  469ميليون دالر

www.itc.org
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جدول44: مهم ترين رقباي موجود در تأمين نوشابه ها، آبگونهاي الکلي و سرکه 
در بازار عراق )سال 2006 (

ارزش صادرات كاال به مهم ترين رقباي موجودرديف
عراق (ميليون دالر)

 سهم كشور از كل بازار كاال 
در عراق (درصد)

7841ايران1

5830سوريه2

2212اردن3

137تركيه4

95عربستان سعودي5

32امارات متحده عربي 6

جمع كل واردات عراق:  191ميليون دالر

www.itc.org    

جدول 45: مهم ترين رقباي موجود در تأمين محصوالت سراميکي در بازار عراق 
)سال 2006 (

ارزش صادرات كاال به مهم ترين رقباي موجودرديف
عراق (ميليون دالر)

 سهم كشور از كل بازار كاال 
در عراق (درصد)

6846ايران1

4027امارات متحده عربي2

149سوريه3

85تركيه4

53چين5

53اسپانيا6

جمع كل واردات عراق:  148ميليون دالر

www.itc.org
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جدول 46: مهم ترين رقباي موجود در تأمين ماشين آالت و دستگاه هاي برقي و 
اجزا و قطعات آنها در بازار عراق )سال 2006 (

ارزش صادرات كاال به مهم ترين رقباي موجودرديف
عراق (ميليون دالر)

 سهم كشور از كل بازار كاال 
در عراق (درصد)

41825امارات متحده عربي1

24215تركيه2

16810چين3

1217آلمان4

1137امريكا5

1086فنالند 6

جمع كل واردات عراق:  1.663ميليون دالر

www.itc.org

جدول47: مهم ترين رقباي موجود در تأمين شير و محصوالت لبني؛ تخم 
پرندگان؛ عسل طبيعي در بازار عراق )سال 2006 (

ارزش صادرات كاال به مهم ترين رقباي موجودرديف
عراق (ميليون دالر)

 سهم كشور از كل بازار كاال 
در عراق (درصد)

8122ويتنام1

6217امارات متحده عربي2

6117ايران3

4913اردن4

257اندونزي5

247عمان6

جمع كل واردات عراق:  367ميليون دالر

www.itc.org
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جدول 48 : مهم ترين رقباي موجود در تأمين چربيها و روغنهاي حيواني يا نباتي 
در بازار عراق )سال 2006 (

ارزش صادرات كاال به مهم ترين رقباي موجودرديف
عراق (ميليون دالر)

 سهم كشور از كل بازار كاال 
در عراق (درصد)

17340تركيه1

7217اردن2

5513ايران3

5012امارات متحده عربي4

338اندونزي5

205مالزي6

جمع كل واردات عراق:  430ميليون دالر

www.itc.org

جدول 49: مهم ترين رقباي موجود در تأمين صابون، فراورده ها براي شستشو، 
فراورده هاي روان کننده در بازار عراق )سال 2006 (

ارزش صادرات كاال به مهم ترين رقباي موجودرديف
عراق (ميليون دالر)

 سهم كشور از كل بازار كاال 
در عراق (درصد)

10430سوريه1

7823تركيه2

5315ايران3

4914اردن4

4413امارات متحده عربي5

51چين6

جمع كل واردات عراق:  343ميليون دالر

www.itc.org
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جدول50: مهم ترين رقباي موجود در تأمين فرش و ساير کفپوشها از مواد 
نسجي در بازار عراق )سال 2006(

ارزش صادرات كاال به مهم ترين رقباي موجودرديف
عراق (ميليون دالر)

 سهم كشور از كل بازار كاال 
در عراق (درصد)

4455ايران1

3139تركيه2

22سوريه3

11عربستان سعودي4

0/70/8امارات متحده عربي5

0/70/8اردن6

جمع كل واردات عراق:  80 ميليون دالر

www.itc.org

جدول51: مهم ترين رقباي موجود در تأمين وسايل نقليه زميني غير از نواقل 
روي خط راه آهن يا تراموا در بازار عراق )سال 2006 (

ارزش صادرات كاال به مهم ترين رقباي موجودرديف
عراق (ميليون دالر)

 سهم كشور از كل بازار كاال 
در عراق (درصد)

30328امريكا1

23922امارات متحده عربي2

969چين3

626روماني4

545كره جنوبي5

494ژاپن6

جمع كل واردات عراق:  1.088ميليون دالر

www.itc.org
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جدول52: مهم ترين رقباي موجود در تأمين کفش، گتر و اشياي همانند، اجزاي 
اين اشيا در بازار عراق )سال 2006 (

ارزش صادرات كاال به مهم ترين رقباي موجودرديف
عراق (ميليون دالر)

 سهم كشور از كل بازار كاال 
در عراق (درصد)

4047امارات متحده عربي1

3642ايران2

33تركيه3

22چين4

22سوريه5

11امريكا 6

جمع كل واردات عراق: 85 ميليون دالر

www.itc.org

جدول 53: مهم ترين رقباي موجود در تأمين شيشه و مصنوعات شيشه اي در 
بازار عراق )سال 2006 (

ارزش صادرات كاال به مهم ترين رقباي موجودرديف
عراق (ميليون دالر)

 سهم كشور از كل بازار كاال 
در عراق (درصد)

3446ايران1

1419تركيه2

912امارات متحده عربي3

811چين4

34امريكا5

23عربستان سعودي6

جمع كل واردات عراق: 74 ميليون دالر

www.itc.org
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جدول54 : مهم ترين رقباي موجود در تأمين ساير اشياي نسجي دوخته و مهيا 
در بازار عراق )سال 2006 (

ارزش صادرات كاال به مهم ترين رقباي موجودرديف
عراق (ميليون دالر)

 سهم كشور از كل بازار كاال 
در عراق (درصد)

3332ايران 1

2928تركيه2

2120امارات متحده عربي3

55انگلستان4

55امريكا5

55سوريه 6

جمع كل واردات عراق: 102 ميليون دالر

www.itc.org

جدول 55: مهم ترين رقباي موجود در تأمين فراورده ها از سبزيجات، ميوه ها يا 
از ساير اجزاي نباتات در بازار عراق )سال 2006 (

ارزش صادرات كاال به مهم ترين رقباي موجودرديف
عراق (ميليون دالر)

 سهم كشور از كل بازار كاال 
در عراق (درصد)

3025سوريه1

2924ايران2

2017امارات متحده عربي3

2017تركيه4

97عربستان سعودي5

87اردن6

جمع كل واردات عراق:  119 ميليون دالر

www.itc.org
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جدول56: مهم ترين رقباي موجود در تأمين نمک، گوگرد، خاک و سنگ، گچ، 
آهک و سيمان در بازار عراق )سال 2006 (

ارزش صادرات كاال به مهم ترين رقباي موجودرديف
عراق (ميليون دالر)

 سهم كشور از كل بازار كاال 
در عراق (درصد)

14148تركيه1

7124هند 2

279ايران3

196پاكستان4

165عربستان سعودي5

72امارات متحده عربي6

جمع كل واردات عراق:  293 ميليون دالر

www.itc.org

3. صادرات عراق  به ايران
واردات جمهوري اسالمي ايران در سال 2004 از عراق 27 ميليون دالر بوده است. اين 
ميزان واردات در سال 2005 به سه ميليون دالر و در سال 2006 ميالدي به صفر كاهش 
يافته است. به عبارت ديگر، ارزش واردات ايران از عراق طي دوره زماني 2004 تا 2006 

با روند كاهشي همراه بوده است. 
نشان  را   2006 تا   2004 سالهاي  طي  عراق  از  ايران  واردات  ارزش   57 شماره  جدول 

مي دهد. 
 جدول57: ارزش واردات ايران از عراق طي سالهاي 2004-2006

)ميليون دالر(

نرخ رشد (درصد)ارزش وارداتسال

200427-

2005389-

20060-
www.itc.org
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نشان  را  تا2006   2004 سالهاي  طي  عراق  از  ايران  واردات  ارزش   4 شماره  نمودار 
مي دهد.

www.trademap.org

نمودار 4: ارزش واردات ايران از عراق طي سالهاي 2006-2004 )ميليون دالر(

اقالم وارداتي ايران از عراق در مجموع 3 سال گذشته شامل 33 گروه كااليي مي شود. 
جدول شماره 58 تركيب اقالم وارداتي جمهوري اسالمي ايران از عراق طي سالهاي 2004 

تا 2006 را نشان مي دهد. 

جدول58: ترکيب اقالم وارداتي جمهوري اسالمي ايران از عراق طي سالهاي 
2006-2004 )ميليون دالر(

كد رديف
روند 200420052006نام محصولتعرفه

صادرات

كاهشي2730كل محصوالت-

رآكتورهاي هسته اي، ديگهاي بخار 184
كاهشي50/750و آبگرم 

كاهشي140/740چدن، آهن و فوالد 272

وسايل نقليه زميني غير از نواقل روي 387
كاهشي0/960/350خط راه آهن يا تراموا 
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توتون و تنباكو و بدل توتون و 424
كاهشي30/240تنباكوي ساخته شده

آالت و دستگاه هاي اپتيك، عكاسي، 590
نامنظم0/140/220سينماتوگرافي

كاهشي0/790/20آلومينيوم و مصنوعات از آلومينيوم  676

كائوچو و اشياي ساخته شده از 740
نامنظم0/060/130كائوچو

نامنظم00/090كشتي ها، قايقها و شناورها 889

نامنظم00/080محصوالت دارويي930

كاهشي0/360/080مصنوعات از چدن، آهن يا فوالد1073

نمك، گوگرد، خاک و سنگ، گچ، 1125
نامنظم00/040آهك و سيمان

ابزارها، ابزار آالت، مصنوعات 1282
نامنظم0/010/040چاقوسازي، قاشق و چنگال

نامنظم00/030محصوالت عكاسي و سينماتوگرافي1337

كاهشي0/840/030مس و مصنوعات از مس 1474

نامنظم00/020پشم، موي نرم (كرک)1551

محصوالت شيميايي غيرآلي، 1628
نامنظم00/020تركيبات آلي يا غيرآلي فلزات گرانبها

ماشين آالت و دستگاه هاي برقي و 1785
كاهشي0/30/010اجزاي و قطعات آنها

پوست خام (غير از پوستهاي نرم) و 1841
نامنظم00/010چرم

كاهشي0/050/0070مصنوعات گوناگون از فلزات معمولي1983

كاهشي0/020/0050محصوالت سراميكي 2069

www.itc.org

نمودار شماره 5 تركيب اقالم مهم وارداتي جمهوري اسالمي ايران از عراق طي سالهاي 
2004 تا2006 را نشان مي دهد.
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نمودار 5: ترکيب اقالم وارداتي جمهوري اسالمي ايران از عراق طي سالهاي 
2006-2004 )ميليون دالر(

4. روابط اقتصادي دو كشور
در اين قسمت روابط اقتصادي دو كشور ايران و عراق را در قالب تفاهم نامه ها و موافقت نامه هاي 
بازرگاني منعقده شده، هياتهاي تجاري و مبادله شده و فعاليتهاي نمايشگاهي برگزار شده، 

بررسي مي نماييم.

4-1. موافقت  نامه  

همكاري ها و تعامالت اقتصادي ايران با عراق در سالهاي گذشته از روند مطلوبي برخوردار 
امر  اين  نشانگر  عراق در سال 1386  و  ايران  بين  بازرگاني  تفاهم  نامه  انعقاد  است.  بوده 

مي  باشد.

اين تفاهم نامه در تاريخ 12 اسفندماه 1386 برابر با دو مارس سال 2008 ميالدي طي 
مذاكرات آقاي دكتر غضنفري معاون وزير بازرگاني ايران در توسعه روابط اقتصادي با آقاي 

عبدالهادي كاظم الحميري معاون وزير بازرگاني جمهوري عراق منعقد گرديده است. 
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تشكيل كميسيون عالي همكاريهاي ايران و عراق در سال 1386 به رياست معاون اول 
و  تجاري  روابط  گسترش  جهت  دولت،  نظر  مورد  موارد  جمله  از  نيز  جمهوري  رئيس 

اقتصادي بين دو كشور مي  باشد. 

برخي ديگر از تفاهم  نامه  ها و موافقت  نامه  هاي موجود بين دو كشور عبارتند از:

امضاء يادداشـت تفاهم استاندارد در سال 1386 � طي سفر رياست محترم جمهوري 
به عراق

ايجاد شـعبه سازمان توسعه تجارت در بغداد و اسـتقرار رايزن بازرگاني و پيگيري  � 
براي تأسيس دو شعبه در بصره و اربيل

ايجاد اتاق مشترک بازرگاني دو كشور � 

انعقاد يادداشت تفاهم بازرگاني در سال 1381 �

امضاء يادداشـت تفاهم گمركي در سال 1386 � طي سفر رياست محترم جمهوري به 
عراق

امضاء تفاهم نامه همكاري صندوق  هاي ضمانت صادرات در سال 1381 �

4-2. هيأت هاي تجاري 

محصوالت  بازاريابي  و  معرفي  جهت  مناسب  ابزاري  بين المللي  نمايشگاه هاي  در  حضور 
ايراني در بازارهاي جهاني است. با توجه به اهميت اين موضوع، عنايت به تقاضاي موجود 
در كشور عراق و توانمندي ها و پتانسيل هاي داخلي، هيات هاي تجاري متعددي بين دو 

كشور مبادله شده است. 

براساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته توسط سازمان توسعه تجارت و سازمان هاي بازرگاني 
متعددي در سالهاي 1387- نمايشگاه هاي تخصصي  در  ايراني  تجار  و  استان ها، هيات ها 

ارائه  خصوص  در  متعددي  اختصاصي  نمايشگاه  هاي  همچنين  نموده اند.  شركت   1385
جزئيات   ،59 شماره  جدول  است.  شده  برگزار  عراق  كشور  در  ايراني  خدمات  و  كاالها 

نمايشگاه هاي منتخب كشور عراق در سالهاي 1387-1385 را نشان مي دهد.
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جدول  59: نمايشگاه هاي منتخب کشور عراق جهت حضور شرکتها و تجار 
ايراني در سالهاي 1385-1387

محل عنوان نمايشگاهرديف
مجريتاريخ برگزاريبرگزاري

سليمانيهنمايشگاه اختصاصي سليمانيه عراق1
 25-30

ارديبهشت  ماه 
1385

سازمان بازرگاني 
استان كردستان

نمايشگاه اختصاصي جمهوري 2
27-23 اربيلاسالمي ايران

خردادماه 1385

سازمان بازرگاني 
استان آذربايجان 

غربي

28-24 آبان بصرهنمايشگاه بازرگاني كاالهاي ايراني3
آدينه گستر1385

بازرگاني ايدروآذرماه 1385سليمانيهنمايشگاه اختصاصي كاالهاي ايراني4

سازمان بازرگاني اسفندماه 1385دهوکنمايشگاه اختصاصي كاالهاي ايراني5
آذربايجان غربي

سليمانيهنمايشگاه بين المللي- سليمانيه6
 14-17

شهريورماه 
1386

شركت 
بين المللي 

بازرگاني ايدرو

29 آبان لغايت اربيلنمايشگاه كاالها و خدمات ايراني7
سازمان بازرگاني3 آذرماه 1386

شركت آدينه دي  ماه 1386بصرهنمايشگاه اختصاصي كاالهاي ايراني8
گستر

ارديبهشت ماه بصرهنمايشگاه اختصاصي كاالهاي ايراني9
1387

اتاق مشترک 
ايران و عراق

نمايشگاه اختصاصي جمهوري 10
سازمان بازرگاني خردادماه 1387اربيلاسالمي ايران

آذربايجان غربي

شهريورماه سليمانيهنمايشگاه اختصاصي كاالهاي ايراني11
1387

سازمان بازرگاني 
استان كرمانشاه

28-24 مهرماه اربيلنمايشگاه بين المللي بازرگاني12
شركت نوژن راد1387
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آبان  ماه 1387بغدادنمايشگاه تخصصي انرژي13
شركت 

نمايشگاهي 
مشهد

نمايشگاه تخصصي خدمات فني و 14
آبان  ماه 1387بغدادمهندسي و ساختماني

شركت 
نمايشگاهي 

مشهد

اتاق مشترک آبان  ماه 1387كربالنمايشگاه اختصاصي كاالهاي ايراني15
ايران و عراق

نمايشگاه بين المللي كشاورزي و 16
شركت نوژن رادآبان  ماه 1387اربيلغذايي

نمايشگاه بين المللي خودرو و 17
شركت نوژن رادآبان  ماه 1387اربيلقطعات

اتاق مشترک آذرماه1387حلهنمايشگاه اختصاصي كاالهاي ايراني18
ايران و عراق

نمايشگاه اختصاصي جمهوري 19
سازمان بازرگاني دي  ماه 1387العمارهاسالمي ايران

استان خوزستان

دي  ماه 1387بغدادنمايشگاه اختصاصي كاالهاي ايراني20
شركت 

نمايشگاه هاي 
تبريز

اتاق مشترک دي  ماه 1387العمارهنمايشگاه اختصاصي كاالهاي ايراني21
ايران و عراق

اتاق مشترک بهمن ماه 1387ناصريهنمايشگاه اختصاصي كاالهاي ايراني22
ايران و عراق

www.tpo.ir

بر مبناي اطالعات موجود سازمان توسعه تجارت و شركت سهامي نمايشگاه هاي بين المللي 
ايران و براساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته توسط اين مجموعه  ها و سازمانهاي بازرگاني 
بازديد  عراق  كشور  از   1385-1386 سالهاي  در  ايران  تجاري  هيات   چندين  استانها، 
ايران به عراق را  اعزام هياتهاي تجاري  تاريخ  نموده اند. جدول شماره 60  مشخصات و 

نشان مي دهد.
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 جدول60: مشخصات هياتهاي تجاري اعزام شده به عراق طي سالهاي
1385-1386

مجريتاريخ اعزاممحل اعزامرديف

دفتر بررسي بازار كاال و خدماتآبان ماه 1385عراق1
 (سازمان توسعه تجارت)

سازمان بازرگاني استان همدانآبان ماه 1385عراق2

سازمان بازرگاني استان ايالمآبان ماه 1385سليمانيه عراق3

سازمان بازرگاني استان مازندرانآذرماه 1385عراق4

سازمان بازرگاني استان چهارمحال و بختياريدي  ماه 1385عراق5

سازمان بازرگاني استان كرمانشاهبهمن  ماه 1385عراق6

سازمان بازرگاني استان گيالنبهمن  ماه 1385عراق7

سازمان بازرگاني استان خراسان شمالياسفندماه 1385عراق8

دفتر امور ترويج تجارتتيرماه 1386عراق 9
(سازمان توسعه تجارت)

سازمان بازرگاني استان كرمانشاهاسفندماه 1386عراق10

www.tpo.ir
از سوي ديگر فهرست مجوزهاي صادره توسط سازمان توسعه تجارت جهت اعزام هيأتهاي 

تجاري- بازاريابي به عراق در سال 1387 به شرح جدول شماره 61 مي باشد.
 جدول 61: مشخصات مجوزهاي اعزام هياتهاي تجاري به عراق در

سال  1387

مجريتاريخ اعزاممحل اعزامرديف

سازمان بازرگاني استان ايالمتيرماه 1387عراق1

سازمان بازرگاني استان همدانمهرماه 1387عراق2

سازمان بازرگاني استان چهارمحال و بختياريآبان  ماه 1387عراق3

اتاق ايرانآذرماه 1387عراق4

سازمان بازرگاني استان كرمانشاهبهمن ماه 1387عراق5
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4-3. فعاليت هاي نمايشگاهي 

بر مبناي تجارب حضور ايران در نمايشگاه  هاي تخصصي و بين المللي عراق، اقالم صادراتي 
كشور  در  موجود  توانمنديهاي  و  پتانسيلها  و  عراق  بازار  خاص  نيازهاي  عراق،  به  ايران 
پيشنهاد مي شود كه در سالهاي آتي، عالوه بر برگزاري همايش ها و سمينارهاي مشترك 
و  نمايشگاه ها  در  مناسبي جهت حضور  برنامه ريزي  بين دو كشور،  بازرگاني  و  اقتصادي 

برگزاري نمايشگاه هاي اختصاصي زير در كشور عراق فراهم گردد.
برگزاري نمايشگاه اختصاصي محصوالت غذايي و آشاميدني � 
برگزاري نمايشگاه اختصاصي ابزارآالت و مصالح ساختماتي � 

برگزاري نمايشگاه اختصاصي مبلمان و دكوراسيون اداري � 
برگزاري نمايشگاه اختصاصي محصوالت و فرآورده هاي كشاورزي � 

برگزاري نمايشگاه اختصاصي داروسازي و پزشكي � 
برگزاري نمايشگاه اختصاصي اتوماسيون اداري  � 

برگزاري نمايشگاه اختصاصي فناوري اطالعات � 

نوامبر  تا  پائيز يعني ماه هاي سپتامبر  بهترين زمان براي مسافرت به كشور عراق، فصل 
مي باشد. ماه  هاي فوريه تا آوريل نيز در اولويت بعدي قرار مي گيرند. در اين ايام از سال، 
آب و هواي عراق بسيار مناسب و دلپذير مي باشد. از سوي ديگر در برخي از ايام سال، به 
دليل شرايط بد آب و هوايي به ويژه گرماي شديد، اعزام هيات تجاري با كارايي مطلوب 
همراه نخواهد بود. ماه هاي ژوئن تا آگوست، به عنوان فصل گرم سال از جمله ايام نامناسب 

جهت مسافرت به عراق مي  باشد.

5. زيرساختها موجود بين دو كشور 
به  محصوالت  صادرات  كشور جهت  در  موجود  ظرفيتهاي  و  زيرساختها  قسمت  اين  در 
عراق و راهكارهاي بازاريابي ايران جهت حضور در اين كشور همسايه مورد بررسي قرار 
مي گيرد. بررسي وضعيت خطوط دريايي و هوايي، روابط و مبادالت بانكي، نقاط قوت و 
ضعف و فرصتها و تهديدهاي پيش رو در بازار عراق مهم ترين موارد مورد مطالعه را تشكيل 

مي دهند.
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5-1. زيرساختهاي حمل و نقل 

در اين بخش وضعيت خطوط هوايي و دريايي موجود بين دو كشور، به عنوان زيرساختهاي 
كليدي جهت ارسال كاال و محموله هاي تجاري مورد بررسي قرار مي گيرد. 

5-1-1. دريايي 
كشور عراق داراي 58 كيلومتر خط ساحلي مرزي با خليج فارس مي  باشد. مهمترين بندر 
اين كشور،  بندر بصره1 است كه در جنوب شرقي اين كشور قرار دارد. اين بندر توانايي ارائه 
تسهيالت حمل و نقل بين المللي به كشتي هاي باربري بين  المللي را دارد. اكثريت حجم 
اين بندر را محصوالت صنعتي، مواد غذايي، محصوالت كشاورزي و مصنوعات  مبادالت 

فلزي تشكيل مي دهند. 

در حال حاضر، به دليل حجم باالي مبادالت، خطوط دريايي مستقيم بين دو كشور وجود 
دارد. شركت هاي حمل و نقل دريايي كاالها را از بنادر خرمشهر و امام خميني به مقصد 

بنادر بصره و ابوفلوس در عراق جابه جا مي  كنند.  

5-1-2. هوايي 
كشور عراق داراي خطوط هوايي با سابقه  اي است كه ناوگان نسبتاً مناسبي به لحاظ رفاه 
و ايمني شامل هواپيماهاي ايرباس و بوئينگ 737 مطابق استانداردهاي روز جهان در طي 
سالهاي اخير در اختيار دارد. در حال حاضر در هر هفته دو پرواز توسط شركت هواپيمايي 
العراقيه در مسير بغداد- تهران – بغداد انجام مي  گيرد. همچنين در حال حاضر هواپيمايي 
ماهان در هر هفته چهار پرواز در روزهاي يكشنبه، دوشنبه، چهارشنبه و جمعه به مقصد 

بغداد دارد. پروازهاي برگشت نيز در همان روزها انجام مي  شود.

5-1-3. زميني 
عراق بيشترين مرز خاكي به طول 1.458 كيلومتر را با ايران دارد. به دليل وجود مرزهاي 
زميني طوالني، حمل و نقل زميني كاالها بين دو كشور نيز رونق بااليي دارد. مرز مهران 
به عنوان يكي از گذرگاه هاي اصلي كشور به سمت عراق، يكي از مهمترين مبادي ورود و 

1. Basra
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خروج كاال بين ايران و عراق مي باشد. همچنين بزرگراه ساحلي در حال ساخت خوزستان 
كه از شلمچه واقع در مرز ايران و عراق آغاز و در شهرستان هنديجان به پايان مي رسد، از 

مهمترين طرحهاي توسعه خطوط حمل و نقل زميني بين دو كشور مي  باشد.

5-2. روابط بانكي موجود 

طي سالهاي اخير روابط بانكي مستقيمي مابين بانكهاي ايران و عراق وجود داشته است. بر 
اساس اطالعات موجود، در چند سال گذشته  شعبه بانك ملي ايران در شهر بغداد و بانك 
مشتركي توسط بانك اقتصاد نوين ايران و بيت المعور عراق در شهر بغداد افتتاح گرديده 
است. بر مبناي اطالعات ارائه شده توسط صندوق ضمانت صادرات ايران، درجه ريسك 

كشوري عراق برابر با هفت مي  باشد.

6. تحليل موقعيت 
 يكي از مدلهاي تحليل اصلي موجود براي ارزيابي و انتخاب راهكار مدل تجزيه و تحليل 
SWOT است. اين مدل براساس يك الگوي منطقي ابتدا نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و 
تهديدهاي فراروي توسعه روابط تجاري ايران و عراق شناسايي شده و سپس متناسب با 
موقعيت كنوني راهكار هايي براي تعامل با وضعيت موجود با هدف رشد مبادالت تجاري، 

به ويژه صادرات ايران به عراق پيشنهاد شده است. 

6-1. زمينه ها و شاخصهاي مورد نظر در انتخاب راهكار ها

صادرات  توسعه  براي  پيشنهادي  راهكار هاي  راهكار،  تدوين  بر  حاكم  اصول  به  توجه  با 
محصوالت ايران به عراق بر اساس زمينه ها و داليل ذيل انتخاب و معرفي شده اند:

رسالت يا ماموريتهاي سازمان توسعه تجارت � 
چشم انداز توسعه صادرات غيرنفتي كشور � 

اهداف اسـتراتژيك توسعه صادرات ايران به كشـورهاي منطقه و همسايه از جمله  � 
عراق

سابقه روابط تجاري و اقتصادي ايران و عراق در سالهاي گذشته � 
نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهديدهاي فراروي توسعه صادرات ايران به عراق � 
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  جدول شماره 62، نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهديدها و راهكار هاي پيشنهادي براي 
توسعه صادرات ايران به عراق را با استفاده از مدل تحليل SWOT نشان مي دهد.

جدول62: نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهديدها و راهکار هاي پيشنهادي 
براي توسعه صادرات ايران به عراق

(O) فرصتها

O1: وجود مشابهت هاي فرهنگي و ديني بين مردم دو كشور 

O2: استقرار ثبات اقتصادي مناسب در عراق در سال هاي آتي 

O3: افزايش تقاضا براي محصوالت صنعتي، مواد غذايي و فراوردهاي كشاورزي

O4: افزايش تقاضا براي خدمات فني و مهندسي در كشور عراق

O5: ارتقاء روابط سياسي و اقتصادي جمهوري اسالمي ايران با عراق 

O6: وجود روابط بلندمدت تجاري و اقتصادي بين دو كشور

O7: بهبود وضعيت معيشتي و افزايش سطح درآمد مردم عراق

(T) تهديدها

T1: وجود جو امنيتي و بي ثباتي سياسي در شهرهاي عمده عراق

T2: تحريم بانكي ايران توسط شوراي امنيت سازمان ملل متحد و كشورهاي گروه 

5+1

T3: حضور نيروهاي ائتالف به رهبري آمريكا در كشور عراق و ايجاد زمينه 

مناسب براي حضور شركت هاي آمريكايي و اروپايي

T4: فشارهاي سياسي و اقتصادي (تحريم ها) شوراي امنيت و برخي از كشورها در 

جهت محدود كردن مبادالت تجاري با ايران

T5: افزايش شدت رقابت در بازار صادراتي عراق و حضور رقباي قدرتمند آسيايي، 

اروپايي و آمريكايي در اين بازار
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(S)  نقاط قوت

S1: توجه ويژه دولت به توسعه صادرات غيرنفتي در تدوين چشم انداز 20 ساله و 
برنامه چهارم توسعه كشور

S2: وجود پتانسيل ها و ظرفيتهاي مناسب در توليد مواد غذايي و محصوالت 
كشاورزي

S3: وجود پتانسيلها و ظرفيتهاي مناسب در ارائه خدمات فني و مهندسي مورد 
نياز جهت بازسازي كشور عراق

S4: وجود زيرساختهاي هوايي، دريايي و زميني مناسب بين دو كشور به دليل 
همسايه بودن

S5: وجود پتانسيلها و ظرفيتهاي مناسب در زمينه توليد مصالح ساختماني و 
محصوالت سراميكي در كشور

S6: وجود رديف هاي اعتباري و مشوقهاي صادراتي مناسب جهت افزايش سهم 
صادرات ايران به كشورهاي منطقه از جمله عراق

S7: برگزاري نمايشگاه هاي اختصاصي متعدد كاالهاي ايران در شهرهاي عمده 
عراق

S8: وجود موافقت نامه هاي بازرگاني و تجاري متعدد بين دو كشور 

راهبرد هاي 
SO

بهره گيري از پتانسيل ها و توانمندي هاي صادراتي كشور جهت صادرات  � 
محصوالت مورد نياز عراق از جمله مواد غذايي، فراورده هاي كشاورزي، اقالم 

دارويي، محصوالت سراميكي و ...

تالش در جهت ارائه خدمات فني و مهندسي با بهره گيري از توانمندي داخلي  � 
و با عنايت به در حال بازسازي بودن عراق

تالش در جهت افزايش سهم بازار كاالهاي ايراني با توجه به روابط تجاري  � 
دوستانه و رديف هاي اعتباري موجود بين دو كشور

راهبرد هاي 
ST

تـالش در جهت بهره گيري و توسـعه موافقت نامه هاي تجاري بين دو كشـور به  � 
منظـور تقويت جايـگاه كاالهاي ايراني در اذهان مشـتريان عراقـي در مقابل 

محصوالت رقبا

افزايش تعداد نمايشگاه هاي تخصصي كاالهاي ايراني در عراق به منظور افزايش  � 
نگاه مثبت به محصوالت ايراني

شناسـايي كاالهـاي مزيت دار داخلي مورد نياز بازار عراق جهت توسـعه بازار و  � 
تنوع بخشيدن به محصوالت صادراتي كشور به عراق
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راهبرد هاي 
تركيبي 
SWOT

تقويت خطوط دريايي، زميني و هوايي بين دو كشور � 

تالش در جهت تقويت روابط بانكي و بيمه اي بين دو كشور � 

ارائه محصوالت باكيفيت به بازار عراق به منظور ايجاد ذهنيت مثبت نسبت به  � 
محصوالت ايراني

افزايش تبليغات كاالهاي ايراني در رسانه هاي جمعي به ويژه تلويزيون و  � 
مطبوعات عراق

نقاط ضعف 
(W)

W1: كيفيت نامناسب برخي از كاالهاي صادرشده به كشور عراق

W2: عدم وجود بازاريابي و تبليغات مناسب كاالهاي ايراني در رسانه هاي عراق

W3: عدم آگاهي و شناخت كامل به كليه نيازها و ساليق بازار عراق

W4: عدم وجود پرواز مستقيم به بصره، نجف، اربيل، سليمانيه و ساير شهرهاي 
مهم عراق

W5: عدم وجود روابط بانكي قوي بين بانكهاي دو كشور 

راهبردهاي 
WO

تدوين برنامه جامع بازاريابي و تبليغات در رسانه هاي جمعي عراق به منظور  � 
افزايش شناخت كاالهاي ايراني در بين مصرف كنندگان عراقي

تالش در جهت ارائه محصوالت باكيفيت به بازار عراق به منظور تقويت جايگاه  � 
و سهم بازار ايران با توجه به تقاضاي روبه رشد مصرف در كشور عراق

راهبردهاي 
WT

تالش در جهت تقويت روابط بانكي و بيمه اي موجود بين دو كشور � 

تقويت خطوط دريايي، زميني و هوايي بين دو كشور به منظور افزايش  � 
مبادالت تجاري دوجانبه
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6-2. راهكار هاي پيشنهادي بازاريابي كاالهاي ايراني در بازار عراق 

با بررسي جدول شماره62 مشاهده مي شود كه به طور خالصه راهكارهاي پيشنهادي براي 
توسعه صادرات ايران به عراق در دو بخش راهكارهاي تركيبي يا كالن و راهكارهاي مرتبط 

با هر موقعيت به شرح زير مي باشند:

6-2-1. راهكارهاي تركيبي
راهكارهاي تركيبي توسعه صادرات ايران به عراق عبارتند از:

وايي بين دو كشور تقويت خطوط دريايي، زميني و ه �
تالش در جهت تقويت روابط بانكي و بيمه اي بين دو كشور � 

ارائـه محصـوالت باكيفيت به بازار عراق بـه منظور ايجاد ذهنيت مثبت نسـبت به  � 
محصوالت ايراني

افزايش تبليغات كاالهاي ايراني در رسانه هاي جمعي به ويژه تلويزيون و مطبوعات  � 
عراق

6-2-2.راهكارهاي مرتبط با هر موقعيت
راهكار هاي موقعيتي توسعه صادرات ايران به عراق عبارتند از:

� SO راهكار هاي
تانسـيلها و توانمنديهاي صادراتي كشـور جهت صادرات محصوالت  بهره  گيري از پ �
مـورد نياز عـراق از جمله مـواد غذايـي، فراورده  هاي كشـاورزي، اقـالم دارويي، 

محصوالت سراميكي و ... 
تالش در جهت ارائه خدمات فني و مهندسـي با بهره  گيري از توانمندي داخلي و با  � 

عنايت به در حال بازسازي بودن عراق
تالش در جهت افزايش سـهم بازار كاالهاي ايراني با توجه به روابط تجاري دوستانه  � 

و رديف هاي اعتباري موجود بين دو كشور



بخش دوم: تجارت خارجي، فصل ششم: وضعيت مبادالت بازرگاني با ايران / 129

� ST  راهكار هاي 
ر جهت پيگيري و توسـعه موافقت  نامه  هاي تجاري بين دو كشـور به منظور  تالش د �

تقويت جايگاه كاالهاي ايراني در اذهان مشتريان عراقي در مقابل محصوالت رقبا
افزايش تعداد نمايشـگاه  هاي تخصصي كاالهاي ايراني در عـراق به منظور افزايش  � 

نگاه مثبت به محصوالت ايراني
شناسـايي كاالهاي مزيت  دار داخلي مورد نياز بازار عراق جهت توسعه بازار و تنوع  � 

بخشيدن به محصوالت صادراتي كشور به عراق

� WO راهكار هاي
امه جامع بازاريابي و تبليغات در رسانه  هاي جمعي عراق به منظور افزايش  تدوين برن �

شناخت كاالهاي ايراني در بين مصرف  كنندگان عراقي
تـالش در جهـت ارائه محصوالت باكيفيت به بازار عراق بـه منظور تقويت جايگاه و  � 

سهم بازار ايران با توجه به تقاضاي روبه  رشد مصرف در كشور عراق

� WT راهكار هاي
تالش در جهت تقويت روابط بانكي و بيمه  اي موجود بين دو كشور � 

تقويـت خطوط دريايي، زميني و هوايي بين دو كشـور به منظـور افزايش مبادالت  � 
تجاري دوجانبه

7. پيشنهادات و راهكارهاي اجرايي 
روابط تجاري ايران و عراق در سالهاي گذشته همواره تحت تاثير حجم باالي صادرات ايران 
به عراق بوده است. كشور عراق به دليل جنگ، ناآرامي  اي داخلي و اشغال توسط نيروهاي 
باالي صادرات  ايران نداشته است. حجم  به  ائتالف در سالهاي گذشته صادرات چنداني 
ايران به عراق در سالهاي گذشته موجب ايجاد تراز تجاري مثبت باالي يك ميليارد دالر 

در طول سالهاي 2005 و 2006 ميالدي گرديده است. 

ارائه اطالعات مناسب از بخشهاي مختلف بازار كشور عراق به توليدكنندگان و تجار ايراني، 
ارائه كاالهاي  و  تبليغات هدفمند  و  بازاريابي  داخلي،  و مزيت  دار  معرفي كاالهاي جديد 
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باكيفيت ايراني مي  تواند زمينه توسعه مناسبات اقتصادي و تجاري دو طرف و افزايش سهم 
صادرات محصوالت ايران به عراق را فراهم  سازد. 

7-1. افزايش سطح مبادالت تجاري و اقتصادي دو كشور

در زير به برخي از پيشنهادات و راهكارهاي اجرايي جهت افزايش سطح مبادالت تجاري و 
اقتصادي دو كشور جمهوري اسالمي ايران و عراق اشاره مي  شود:

 � تالش در جهت تقويت توان صادراتي كشور در زمينه صادرات محصوالت زير 
به بازار عراق:

محصوالت و فراورده  هاي كشاورزي � 
سبزيجات و نباتات � 

ميوه  هاي خوراكي � 
مصالح ساختماني � 

محصوالت سراميكي � 
دارو و تجهيزات پزشكي � 

مصنوعات فلزي � 
كفپوشهاي مصنوعي � 

لبنيات و بستني � 
نوشيدنی  ها � 

جمله  از  عراق  پربيننده  تلويزيونی  شبكه  های  در  ايرانی  كاالهای   �تبليغات 
شبكه العراقيه، شبكه الحره و شبكه الشرقيه

در  سايپا  و  خودرو  ايران  خودرو شركتهای  مونتاژ  و  توليد  سايت  های   �ايجاد 
شهرهای مناسب و امن عراق

 �تقويت روابط بانكي و بيمه  ای بين دو كشور



بخش دوم: تجارت خارجي، فصل ششم: وضعيت مبادالت بازرگاني با ايران / 131

مبادالت  افزايش  منظور  به  كشور  دو  بين  زمينی  و  دريايي  خطوط   �تقويت 
تجاري و اقتصادي

توسعه  و  صادرات  مالي  تامين  جهت  متعدد  مشترک  بانك  های   �ايجاد 
سرمايه گذاري بين دو كشور

 �راه  اندازی خطوط هوايی جديد بين تهران و شهرهای مهم بصره، سليمانيه، 
نجف، موصل و اربيل

 �حضور فعال در نمايشگاه  هاي بين  المللي عراق از جمله نمايشگاه  هاي مبلمان 
و دكوراسيون اداری، دارو و تجهيزات پزشكی، فراورده  ها و صنايع غذايی، مصالح 

ساختمانی و ...

 �تشكيل و برگزاري كميسيونهاي مشترک به صورت ساالنه در عراق و ايران به 
منظور شناسايي فرصتهاي اقتصادي و تجاري دو كشور 

 �امضاي موافقت نامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري

موانع  رفع  موافقت نامه  هاي  پيرامون  كشور  دو  مقامات  بين  مذاكرات   �انجام 
غيرتعرفه  اي و تسهيل در صدور رواديد براي تجار و فعاالن اقتصادي دو كشور
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جدول 63: وب سايتهاي اينترنتي وزارت خانه ها و سازمانهاي مهم عراق 

وب سايت اينترنتينام وزارت يا سازمان

www.cabinet.iqمجلس عراق

www.mot.gov.iqوزارت بازرگاني

www.mochiraq.comوزارت مسكن

www.mohesr.gov.iqوزارت آموزش عالي و تحقيقات علمي عراق

www.krg.orgدولت منطقه  اي كردستان عراق

www.mof.gov.iqوزرات امور مالي

www.mnf-iraq.comوزارت دفاع عراق

www.iraqi-mwr.orgوزارت منابع آب عراق

www.iraqimoc.netوزارت ارتباطات عراق

www.mohiraq.orgوزارت بهداشت عراق 

www.moh-krg.orgوزارت بهداشت كردستان عراق

www. mofa.gov.iqوزارت امور خارجه عراق

www.iraqiinterior.comوزرات امور داخلي عراق

www.industry.gov.iqوزارت صنايع و معادن عراق

www.baghdadbusinesscenter.orgمركز تجاري عراق
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www.kurdistangateway.comمنطقه كردستان عراق

www.oil.gov.iqوزارت نفت عراق

www.moelc.gov.iqوزرات برق عراق

www.moc-krg.comوزرات ارتباطات كردستان عراق

www.cbi.iqبانك مركزي عراق

www.mop-iraq.orgوزارت برنامه  ريزی و توسعه عراق

www.ir-iqcc.comاتاق مشترک ايران و عراق

www.iraqdevelopmentprogram.orgبرنامه توسعه عراق

جدول 64: بانکها ي مهم دولتی عراق 

Rafidain Bank

آدرس
Baghdad- Al-Rashid Street- Street
banks- Street/O.ph-8160068,8160166

User3001@rafidain-Bank.orgپست الكترونيكی

Rashid Bank

آدرس
Baghdad- Al-Rashid Street- Street
banks- Street/O.ph-19143605968

Netbank@uruklinkپست الكترونيكی

Industrial Bank

Baghdad / Al-Sinak /Alkolani Squareآدرس

bank2004@maktoob.comپست الكترونيكی

Agricultural Cooperative Bank

Baghdad / Al-Sinak /Facing al-atesalat O.ph 19148227603آدرس

orgiculturalcoopbank@yahoo.comپست الكترونيكی
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Real Estate Bank

آدرس
Baghdad / Karada kharge /District no.905/Alley no.5/Building 
no.1

estatebank194@yahoo.comپست الكترونيكی

Iraq Bank

آدرس
BAGHDAD/Al-Mansour/14 Ramadan Street  /Facing Mosque 
Saadia al-aumare/O.ph-19143604287

iraqbank@yahoo.comپست الكترونيكی

Trade Bank Of Iraq

Baghdad /Al-Yarmouk/beside badalat al-mammonآدرس

tnfo@tbiraq.comپست الكترونيكی

جدول 65: بانکها ي مهم خصوصی عراق 

Warka Bank For Investment and Finance

Baghdad-Square Alkhalani-Bank building  AL-warkaaآدرس

info@warka-bank-iq.comپست الكترونيكی

Bank of Baghdad

آدرس
Baghdad / Karada Kharge / near al-masrah al-watani/O.ph-
7171257,7170496,7175009

bankofbaghdad@yahoo.comپست الكترونيكی

Commercial bank Of Iraq

آدرس
Baghdad /Al-wehda area  / District no.904/st no.14/Alley 
no.13/O.ph-7192741,7186481,7185035

commerce-iraq@hotmail-com       cbiraq@yahoo.comپست الكترونيكی
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Bank of the Middle East Iraqi investment

آدرس
Baghdad /Arasat Al-hindia/District no.929/st no.30/building 
no.65/O.ph-7192335

co-invst@iraq.imdlestbank.comپست الكترونيكی

Investment Bank Of Iraq

آدرس
Baghdad / Al-wehda area- near badalat al-alwea/District no. 902- 
Alley no.2- Building No.27/O.ph-7192094,7199042,7193010

nvestmentiraq@yahoo.comپست الكترونيكی

United Bank for Investment

آدرس
Baghdad / Alwathiq square / Alwehda area/District no.906/Alley 
no.14/building no.69

پست الكترونيكی
unitedbank2004@yahoo.com

Dar El-Salam Investment Bank

آدرس
Baghdad /bark al-sadon/ al-nedal street /1033/41// O.ph-
7177704,7177703

info@desiraq.comپست الكترونيكی

Mosul Bank for Development and Investment

آدرس
Mosul / Sahel Al-aisar-Street Center /Facing darebat al-dakal- 
O.ph-764690,764680,816487

bankmosul@zarkanet.comپست الكترونيكی

Babylon Bank

آدرس
Baghdad-Alsadoon street-on the other side of Ministry of 
Agriculture- O.ph-7185150

Babylon-m@uruklink.netپست الكترونيكی
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Basra International Bank For Investment

Baghdad / Jamelaآدرس

headoffice@basrahbank.comپست الكترونيكی

National Bank Of Iraq

آدرس
Al-Sadoon Street/near Al-firdos square-beside mahatat tabiat al-
wekood/O.ph-7177735

nationalbank-iraq@yahoo.comپست الكترونيكی

Credit Bank Of Iraq

آدرس
Baghdad / Alsadoon /Alalwia Building /near nadi alalwia/O.ph-
7196020,7191944

Cbi @ nbk.Com       Creditbkiq @ yahoo.comپست الكترونيكی

Bank Economic Investment and funding

آدرس
Baghdad-Al-Mansur-The intersection of 14 Ramadan-
neighborhood Al-Andalus-Hand Al-Askan-District no.617-Alley 
no.17-House no.180/O.ph-8176232,8176202

economybank@yahoo.comپست الكترونيكی

Sumer Commercial Bank

آدرس
Baghdad-Khalid bin Al- walled street -babyl area-District no.908-
Alley no.16-Building No.13-O.ph-7196472,7180524

sumerbank99@hotmail.com         sumerbank99@hotmail.comپست الكترونيكی

Gulf Commercial Bank

Baghdad-Karada Kharge Street-O.ph-7760107,7760170آدرس

gulfbank@yahoo.comپست الكترونيكی
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North Bank

Baghdad-Alfateh square-St. No. 99-Building No. 51آدرس

info@northbkiq.comپست الكترونيكی

Union Bank of Iraq formerly:
(Union Bank of industrial investment)

آدرس
Baghdad-Al-sadoon area/District no.101/Alley no.91/building 
no.24/O.ph-7178696,7178573,7178572

info@ub_iq.comپست الكترونيكی

Ashur International    Bank for Investment

آدرس
Baghdad /Near Akaba Bin Nafa>a Square/O.ph-
7184466,7186923,7172055

info@ashurbank.comپست الكترونيكی

Mansur Bank for Investment

آدرس
Baghdad-Al-wehda area- District no.904-Salman Faaik Street-
building no.1013//on the other side of Bank Al-Warkaa-O.ph-
71,755,867,175,542

info@mansourbank.comپست الكترونيكی

Trans Iraq Bank

آدرس
Baghdad- Neighborhood Al-Andalus /District 611- Alley 53- 
No.261/

www.transiraqbank.comپست الكترونيكی

Emerald Bank

Iraq/Erbil/Street Al-Sheikh Julieآدرس

info@emeraldbank.comپست الكترونيكی
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Al Huda Bank

Iraq-Baghdad-Karada-Al Wahda-209,12,Building 14آدرس

www.alhudabank.com          info@alhudabank.comپست الكترونيكی

جدول 66: فهرست برخي روزنامه  ها و سايتهاي خبري عراق 

سايت اينترنتينام نشريهرديف

1Alsumaria TVwww.alsumaria.tv

2Aswat al Iraqwww.aswataliraq.info

3Azzamanwww.azzaman.com

4Electronic Iraqwww.electroniciraq.net

5Institute for War and Peace Reportingwww.iwpr.net

6Iraq in Focus www.fpif.org

7Iraq Insiderwww.theiraqinsider.blogspot.com

8Iraq News Monitorwww.iraqnewsmonitor.com

9Iraq Updateswww.iraqupdates.com

10Iraq-War.ruwww.iraq-war.ru

11MEMRI: Iraqwww.memri.org/iraq.html

12KurdishMedia.comwww.kurdmedia.com

13Kurdistan Democratic Party (KDP)www.kdp.se

14Patriotic Union of Kurdistan (PUK)www.puk.org
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جدول 67: فهرست چند شرکت بيمه اي تجاري مهم عراق

آدرسنام شركترديف

1Ahlia Insurance Companywww.aic-iraq.com

2Bellwood Prestbury www.bellwoodprestbury.com 

3Star Insurance Company (SIC) www.star-iq.com

4Al-Hamra'a Insurance Cowww.alhamraains.com

جدول 68: فهرست چند شرکت مهم صنعتي، کشاورزي، تجاري و بازرگاني 
عراق

تلفنزمينه فعاليتشهرنام شركترديف

1
Hayder Intrnet Trading & 
Services Hayder Internet 
Trading

BasrahGeneral Trading+964-780-
4766783

2
Developing & Promotion 
EconomicalBaghdadOrganizations

+964-790-
1420576
+964-780-
6790252

3Pilinge Ciyay Ltd.DuhokConsulting & 
Marketing

+964-62-
7220407

4Silver Orbit CoMosulConstruction

+964-760-
5088761
+964-770-
1774184

5Iraq Economic TVBaghdadRadio & TV 
Stations

+962-77-
7977787
+962-79-
5779300

6Hamul Al Musk CoBaghdadGeneral Trading+964-1-
5413403
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7
Ariaf Al Basrah 
Endineering CoBasrahConstruction+694-780-

1023300

8Danyar Law FirmSulaimaniaLaw Firmsv+964-770-
1509781

9
Hanaya Mechanical & 
Construction ContractsBaghdadRehabilitation & 

Maintenance
+964-790-
1944127

10Bawabit Alromila CoBasrahConstruction

+964-780-
1249445
+964-780-
1003144

11Sabeel Al Madina Co LtdBaghdadElectrical & 
Automation

+964-790-
1933766

12Islamic National BankBaghdadBanking & 
Finance

+964-1-
7185107

13Sabeel Al Madina Co LtdBaghdadElectrical & 
Automation

+964-790-
1933766

14
Dar Ibn Khaldun 
Construction CoBasrahConstruction+964-780-

1032760

15Al Ajuace Co.Al AnbarConstruction+964-790-
4774532

16Ghost CompanyErbilMedia

+964-66-
2554666
+964 
-750-
4664456

17Booban GroupBaghdadConstruction+964-770-
4615422

18Al Khair Oil ServicesBaghdadOil Industry+964-770-
4615368
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جدول69: فهرست هتلهاي چند شهر مهم عراق

تعداد تعداد اتاقدرجهنام هتلرديف
شهرسويت

1Al-Rasheed Hotel *****33852بغداد

2Ishtar Sheraton Hotel*****31012بغداد

3Al-Mansour Melia Hotel*****29214بغداد

4Palestine Meridien*****4000بغداد

5Al-Sadeer Novotel Hotel****2820بغداد

6Babylon Hotel****3000بغداد

7Nineveh International Hotel*****26223موصل

8Nineveh Obroi*****1899موصل

9Al-Mosul Tourist Hotel****14711موصل

10
Babel Tourist Hotel - Hilla 
(Babylon)****474موصل

جدول 70: فهرست بيمارستانهاي مهم بغداد 

تعداد منطقهشهرنام بيمارستانرديف
تخت

1Shahid Adnan SurgicalبغدادBab Al-Moatham672

2Baghdad teaching hospitalبغدادBab Al-Moatham998

3
Al Mansur Teaching for Children 
HospitalبغدادBab Al-Moatham497

4Private Nursing Home HospitalبغدادBab Al-Moatham289

5
Al Kindi General Teaching 
HospitalبغدادRusafa333
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6Al Yarmuk General TeachingبغدادYarmouk770

7
Ibn Rushd Psychiatry & 
Addiction HospitalبغدادAl Andulus74

8Al-Rashad Psychiatric HospitalبغدادAl Andulus1.335

9
Ibn Al balady Maternity & 
Childrens HospitalبغدادSadr City, Rusafa284

10Al Karama Teaching HospitalبغدادSheik Maaruf445

جدول71: فهرست چند آژانس امالک مهم عراق

سايتتلفننام آژانسرديف

1
Foreign Real Estate 
Consultants LLC2183585-790-www.frc-iraq.com

2
BAGHDAD 
REALTY

(374,500353(10- 
,500453(10-374) 
414414(94-374) 
(mobile) Director
fax:   (374-
500453(10

http://www.baghdadrealty.am 
http://www.spyur.am/
baghdadreal.htm

جدول72: فهرست برخي فرودگاه  ها  به همراه کد بين المللي آنها در شهرهاي 
مهم عراق

Baghdad Al Muthana

BGWكد فرودگاه

Baghdad, IRAQآدرس

موقعيت

Runway Length: 9843 ft.
Runway Elevation: 112 ft.
World Area Code: 634  
GMT Offset: -3.0
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Baghdad International Airport

SDAكد فرودگاه

آدرس

PO Box 23006, Baghdad, IRAQ
Tel: +964 (0)1 886 3999 
Fax: +964 (0)1 888 0187, +964 (0)1 887 8430 
Telex: 212500 YIA IK

موقعيت
International, Near Baghdad, Position 3345´15°»N, 
04404´14°»E, Elevation 35m (114ft)

Bamerny

BMNكد فرودگاه

Baghdad, IRAQآدرس

موقعيت

Runway length: 1554 m(5100 ft)
Runway elevation: 1006 m(3300 ft)
Positon (lat/lon): 37.1000 , 43.2667
GMToffset: 3.0 h

Basra Intl

BSRكد فرودگاه

آدرس

Basrah, Iraq, PO Box 23006, Basrah, IRAQ 
Tel: +964 (0)40 886 3999 
Fax: +964 (0)40 888 2310 
Telex: BIA 207023

موقعيت
International, Near Basrah, Position 3057´32°»N, 04744´39°»E, 
Elevation 3m (9ft)

Kirkuk

KIKكد فرودگاه

t. Kirkuk, IRAQآدرس

موقعيت

Runway elevation   1148 ft
Lonqitude   44˚ 18̒ 0 ˝ E
Latitude    35˚ 31̒ 0 ˝ 9250ft. N
GMT Offset   − 3.0
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Mosul

OSMكد فرودگاه

Mosul, IRAQآدرس

International, Near Mosul, Position 3621´18°»N, 04351´08°»Eموقعيت

Erbil International Airport

(EBL/ORER)كد فرودگاه

آدرس

www.erbilairport.net
Erbil, IRAQ
Mobile: 00964 750 7333797
Mobile:    00964 750 4514853
Land line: 00964 66 2257064

موقعيت
International, Near Erbil, Position 3615´14°»N, 04347´57°»E, 
Elevation 409m (1 341ft)

Sulaimaniyah International Airport

(SUL/ORSU)كد فرودگاه

آدرس

www.sulairport.net
Sulaimaniyah, Iraq, Raparin District, Sulaimaniyah, Kurdistan, 
IRAQ 
Tel: +964 (0)704 317 0017 
Fax: +964 (0)704 317 3322 
Email: info@sulairport.net

موقعيت
International, Near Sulaimaniyah, Position 3539´33°»N, 
04553´18°»E, Elevation 760m (2 493ft),

جدول 73: وب سايت  اينترنتي شرکت  نمايشگاه هاي عراق

وب سايتنام شركترديف

www.motiraq.orgشركت نمايشگاه هاي عراق1
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جدول 74: نشاني سفارت خانه جمهوري عراق در جمهوري اسالمي ايران

سفارت عراق در جمهوری اسالمي ايران 

تهران، خيابان ولي عصر، نرسيده به ميدان ولي عصر، جنب وزرات بازرگاني نشاني

تلفن: 88938865  و  88938866تلفن و فاكس
دور نگار (فاكس): 88938877

جدول75: نشاني سفارت خانه جمهوري اسالمي ايران در عراق 

سفارت جمهوری اسالمي ايران در كشور عراق

نشاني
ADDRESS: SSAALEHHIYEH-KARAADEH MARYAM, 
BAGHDAD, IRAQ 
P.O.BOX: 39095

1308 هجري شمسیتاريخ تأسيس

تلفن و فاكس

COUNTRY ARIA COD :0096 41 
TEL: 5376339 -40, 5377605, 5377644, 5378077, 5383124, 
5383949, 5378636 
FAX: 5376341

جدول76: نشاني رايزن بازرگاني جمهوري اسالمي ايران در عراق 

رايزن بازرگاني جمهوری اسالمي ايران در عراق

مهدي نجات نيانام

سفارت جمهوري اسالمي ايران در بغدادنشاني

5383125 - 5377856 - 5377375تلفن

5379266نمابر

7901672214تلفن همراه

irantrade.iraq@gmail.comپست الكترونيكي
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