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 «مهدی نجات نیا »  
 

 عضَ هجوع هتخصصیي ایزاى•
 عضَ اًجوي دٍستی ایزاى ٍ عزاق•
 عضَ اًجوي تاسرگاًی علوی ایزاى •
 سالِ تجارت تا  کطَر عزاق   13هتخصص •
 عضَ کاًَى داًص آهَختگاى اقتصاد ایزاى•
 فَق لیساًس هذیزیت تاساریاتی اس داًطگاُ تْزاى•
 هذرس دٍرُ ّای تخصصی اتاقْای تاسرگاًی ایزاى•
 هذرس داًطگاُ علوی کارتزدی ضعثِ تاسرگاًی تْزاى•
 کتاب جاهع ٍ کارتزدی در حَسُ ٍرٍد تِ تاسار عزاق 2هَلف •
 ّوایص تخصصی در حَسُ تجارت تا کطَر عزاق   129تزگشارکٌٌذُ •
 تجارت ایزاىسالِ صادراتی کطَر در ٍسارت صٌعت هعذى ٍ  20کارضٌاس •
 ضزکت تَلیذی تاسرگاًی جْت صادرات تِ عزاقّشار   8000 هطاٍرُ حذٍد •
 سالِ در تغذاد 5سفارت  ایزاى در عزاق تا ساتقِ حضَر پیطیي ٍاتستِ تاسگاًی  •
 هذرس کارگاّْای آهَسضی صادرات تِ عزاق ضْزکْای صٌعتی ٍ پارکْای فٌاٍری•
  هذرس سویٌارّای هزکش آهَسش تاسرگاًی هَسسِ هطالعات ٍ پژٍّطْای تاسرگاًی•

 
 

 



 هعزفی کتاب  



 فْزست هطالة

سرماٌه گذاری و تولٌد در عراق 

قراردادهای تجاری 

 خدمات پس از فروش و گارانتی 

تعطٌالت در عراق 

 سلٌقه مصرف کنندگان 

کانالهای توزٌع 

فروش مستقٌم در عراق 

مسائل امنٌتی در عراق 

 سفر ، اقامت ، وٌزا و غٌره 

 

 

 

تجارت بٌن الملل و صادرات 

 عراقاطالعات کلی 

 آمار و ارقام تجاری 

امور گمرکی  و استاندارد 

امور بانکی 

 نماٌشگاههای عراق 

 مناقصات 

تبلٌغات در عراق 

فروشگاههای زنجٌره ای 

 ثبت شرکت و برند  در عراق 

 

 



تجارت بین الملل و صادرات 

 HSرقمی  هارمونی سیستم  8تعیین کد بین المللی  -1

 کارت بازرگانی ، گواهی مبداء ، لیست عدلبندی کاال و ؼیره  -2

 تعیین قیمت صادراتی  -3

 تهیه پروفورما یا پیش فاکتور همراه با کاتالوگ و نمونه  -4

 اخذ گواهی استاندار ،بهداشت ، بازرسی کاال و ؼیره  -5

 تنظیم قرارداد  -5

 (L/C) افتتاح اعتبارات اسنادی  -6

 بیمه و حمل کاال ، ترخیص و تحویل کاال -7

 مشارکت در نمایشگاههای تخصصی بین المللی  –الؾ برای یافتن مشتری                       

ارسال نامه به اتحادیه ها و اتاقهای بازرگانی و  -آگهی در رسانه های جمعی ، سایتها  ج -ب

 سازمانهای دولتی و خصوصی و یلوپیجها و دایرکتوری ها   

 اندازه بازار



ٍیژگی ّای کلی عزاق

 مٌلٌون بشکه در روز 5سومٌن صادرکننده نفت جهان با حدود 

 ( ایران ، کانادا ،  عراقعربستان ، روسیه ، : بزرگترین صادرکنندگان نفت درجهان به ترتیب ،
 ( امارات ، کویت و نیجریه 

 

 مٌلٌارد بشکه ذخاٌر نفتی 143پنجمٌن دارنده منابع نفتی جهان با 

 کویت ،  عراق،  ایرانونزوئال ، عربستان ، کانادا ، : ) بزرگترین دارندگان نفت جهان به ترتیب ،
 (امارات ، روسیه ، لیبی، نیجریه 

 
 دارنده سی و چهارمٌن تولٌد ناخالص داخلی(GDP  ) در جهان 

 بزرگترین دارندگان GDP  چین ، ایاالت متحده ، هند ، ژاپن ، آلمان ، روسیه ، : در جهان به ترتیب
 اندونزی ، برزیل ، انگلیس  و فرانسه 

 

  اٌرانی در جهان و خرٌدار کاالهای اولٌن شرٌک صادراتی اٌران و بزرگترٌن واردکننده 

 

 پنجاهمٌن کشور واردکننده انواع کاال در جهان 

 

 

 



 آمار مقاٌسه ای صادرات کشور و صادرات به عراق 

 مٌلٌارددالر 44به جهان                   1397صادرات ایران در سال 

 مٌلٌارد دالر 9به عراق                  1397صادرات ایران در سال 

               20سهم صادرات به عراق از کل صادرات کشور % 

  6                1396تؽییرات صادرات کشور نسبت به سال - % 

 71              1396افزایش صادرات به عراق نسبت به سال % + 

                دالر   355متوسط یک تن کاالی صادراتی ایران به جهان 

  دالر    500ایران به عراق               کاالی صادراتی یک تن متوسط 

 



    ٍيژگي ّاي جغزافيايي ٍ جوعيتي

  میلیًن وفر 39 :    جوعيت  
2.55: ًطخ ضضس خوؼیت% 
 80: ًطخ تاسَازی% 
 سال 20: هتَسط سي خوؼیت 

 عرتی ي کردی :ستاى رسوي 
کرد ، ماتمی  % 15عرب ، % 75 :ًژاد 

 ترکمه ي آسیایی  
% 70شامل شیعٍ ) مسلمان % 98 :ادياى 
 (مسیحی% 1، % 29ي سىی 

زمستاوُای مالیم ي خىک ي خشک   :آب ٍ َّا 
ي تاتستاوُای داغ تذين اتر در مىاطك مرکسی ي 

جىًتی ي  در امتذاد کًَستان َای مرزی  ایران ي 
ترکیٍ در شمال زمستان َای سرد تا ترف َای   

 سىگیه

 

    
جمًُری   :ًام كشَر ٍ پايتخت 

 تغذاد -عراق
 خايرمیاوٍ  :هٌطقِ جغزافيايي 

کیلًمترمرتع  438000   :هساحت 
 (زضغس ذاى ایطاى  27) 
َسار  437: مساحت سرزمین خشکی •

 متر مرتع
کیلًمتر  950: مساحت سرزمین آبی •

 مرتع
 فارستا خلیج  کیلًمتر 58  :مرز آبی •

 استان 18دارای : تقسیمات کشوری 
جمًُری اسالمی    :ّوسايگاى 

  -اردن -سًریٍ -ترکیٍ -ایران
 کًیت -عرتستان

 



استاًْا ي عزاق 

   
 

 استان مرکز استان   ردٌف

 بغداد بغداد 1
 كربال كربال 2
 نجف نجف 3
 بصره بصره 4
 کوت واسط 5
 العماره مٌسان 6
 ناصرٌه قار ذی 7
 سماوه مثنً 8
 دٌوانٌه قادسٌه 9

 حله بابل 10
 اربٌل اربٌل 11
 سلٌمانٌه سلٌمانٌه 12
 دهوك دهوك 13
 رمادی انبار 14
 موصل نٌنوا 15
 کرکوک تمٌم 16
 تکرٌت الدٌن صالح 17
 بعقوبه دٌاله 18



 ٍیژُ گیْای سیاسی  

   جمهوری فدرال: نوع حکومت 

  برهم صالح  : رٌٌس جمهور 

    عادل عبدالمهدی  : نخست وزٌر 

 ایرج مسجدی: سفٌر جمهوری اسالمی اٌران درعراق 

 سعد جواد قندیل  :سفٌر جمهوری عراق در اٌران 

 وزیر ، قوه مقننه  26قوه مجریه شامل : ارکان حکومتی

 عضو پارلمان  و قوه قضائیه  328شامل 

 به معنای همان قبایل یا ) عشیره : نهادهای سٌاسی

( مرجع تقلید شیعیان  4شامل )، مراجع دینی ، ( عشایر
 و احزاب سیاسی

 



 تاریخچِ سیاسی

1919 استقالل از حکومت عثمانی 

1920  ( در جنوب-بغداد در مرکز بصره  - تشکٌل سه والٌت موصل در شمال) تصرف عراق توسط برٌتانٌا 

1968 حاکمٌت حزب بعث سوسٌالٌستی عربی از جمله صدام حسٌن 

1980 جنگ عراق با اٌران 

1991 جنگ عراق با کوٌت 

2001 تشکٌل حکومت خودمختار اقلٌم کردستان در شمال عراق 

2003  تهاجم نظامی اٌاالت متحده آمرٌکا و هم پٌمانانش و سرنگونی حکومت صدام 

2004  تا کنون دولت و پارلمان عراق که برگرفته از آراء عمومی مردم و براساس حضور همه

 احزاب شکل گرفته است بصورت دموکراتٌک بر اٌن کشور حاکمٌت دارد 

 

شراٌط وٌژه سٌاسی عراق اٌجاب می کند تا جهت موفقٌتهای اقتصادی ، تجاری و سرماٌه گذاری در 

بازار آن کشور با اعضای گروه های اجتماعی ، سٌاسی ، اقتصادی و بازرگانی ارتباطات موثری 

 !برقرار گردد 



 شاخص ّاي كالى تجاري 

 شسح

 ٍاحد

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
زتبِ 

 کشَزٕ

 35 193 - 170 223.5 212.5 - (ه٘ل٘ازد دالز)تَل٘د ًاخالص داخلٖ 

 128 11 5 -2.1 6.6 13.9 ( دزصد) GDPًسخ زشد تَل٘د ًاخالص داخلٖ 

 103 17000 16500 15500 15500 16200 14700 (  دالز)دزآهد سساًِ 

 - - 3.46 4.78 5.13 3.40 (  ه٘ل٘ازد دالز)حجن سسهاِٗ گرازٕ هستق٘ن خازجٖ 

 48 69 28.4 54.65 83.98 89 - ( ه٘ل٘ازد دالز) صادزات بِ جْاى 

 59 50 20 42.94 45.2 39.9 - ( ه٘ل٘ازد دالز) ٍازدات اش جْاى 

 - +19 + 8.4 +11.71 +37.78 +49.1 - ( ه٘ل٘ازد دالز)تساش باشزگاًٖ 
 60 73 64 58.13 59.5 - - (  ه٘ل٘ازد دالز) بدّٖ خازجٖ 

 37 33.5 33.2 67 - - - ( GDPدزصد ) هال٘ات ٍ دٗگس دزآهدّإ دٍلتٖ 

 ( 2014بسآٍزد سال ) دزصد  23 25 (دزصد)جوع٘ت شٗس خط فقس 

 (ه٘ل٘ازد دالز)بَدجِ 
 - 64 52.4 61.09 86.03 - - دزآهدّا
ِ ّا  - 76 77.87 86.57 97.57 - - ّصٌٗ

 41 47 45 57.07 66.85 77.74 - (  ه٘ل٘ازددالز)ذخاٗس ازشٕ ٍطال 

 175 - 16% - - 15 ( دزصد)ًسخ ب٘كازٕ 

 57 9 - 8.9 - - 8.5 (ه٘لَ٘ى ًفس)ً٘سٍٕ کاز

 12   0.8 0.7 0.8 -2.1 - - (  دزصد)ًسخ زشد تَل٘دات صٌعتٖ 

 92 2 2.3 2.4 2.2 1.9 - (  دزصد)ًسخ تَزم 

 - 1184 1182 1182 1168 1214 1166 با ٗك دالز آهسٗكا   IQDًسخ بسابسٕ دٌٗاز عساقٖ
 (  دزصد)شاخص باش بَدى اقتصاد 

 (OERبس اساس  GDPًسبت حجن هبادالت بِ )
- 0.71 0.58 - - 0.52 - 

5 

 



 تولٌدات مهم در بخش كشاورزي: 

 ، پنبه، احشام ، ماکیانخرما گندم، جو، برنج، سبزیجات ، 

 

 تولٌدات مهم در بخش صنعت و معدن:  

مواد شیمیایی،  فرآورده های صنایع ؼذایی، گوگرد، مواد نفت خام ،
 معدنی خام، نساجی، چرم، مصالح ساختمانی ، کود، فلزات

  

 



 عمده ترٌن اقالم صادراتً عراق  به جهان: 

   مواد معدنی خام ، حیوانات زنده، میوه ، نفت خام و فرآروده های نفتی ،

 خرما و فرآورده های شیمیایی آلی 

 

عمده ترٌن اقالم وارداتً عراق از جهان   : 

  ماشین آالت صنعتی ، آهن و استیل ، محصوالت پالستیکی ، دارو و

تجهیزات پزشکی ، لوازم منزل ، سوخت و روؼنهای صنعتی ، مواد 

ؼذایی ، مصالح ساختمانی و سنگهای قیمتی ، پوشاک ، خودرو و قطعات 

یدکی، تجهیزات پاالیشگاهی ، نیروگاهی و توربین گازی و تجهیزات 

 مخابراتی



    کشورهای عمده صادرکننده کاال  به عراق   : 

 کره جنوبی %( 20)ایران ، %(23)ترکیه ، %(23.5)، چین ،

 %(  4)آمریکا %( 5)

 

 

 کشورهای عمده واردکننده کاال  از عراق  : 

 کره جنوبی %( 14)آمریکا ، %( 17)هند ، %(  25)چین ،
 %(  6)و یونان %( 6.5)، ایتالیا %( 12)

 

 



    موافقتنامه هاي همکاری اقتصادی و تجاری  با كشورهاي ثالث      : 

 و آفریقای جنوبی  اتحادیه عرب 

    تجارت آزاد با جمهوري :  موافقتنامه هاي تجارت ترجٌحً با كشورهاي ثالث

 اسالمي ایران در مرحله تدوین

 
 سال اخيز    13جذٍل حجن هثادالت تجاري عزاق تا جْاى طي  

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 سال

 97 69 47.6 53 87.1 90.4 96.1 77.6 50 38.4 60.8 36.3 29.3 صادزات

 31 50 28 31.4 57.2 50.2 44.6 33.6 29 21.7 20.8 13.8 11.5 ٍازدات

حجن 
 هبادالت

40.8 50.1 81.6 60.2 78.6 109.5 125.8 129 130.3 85.5 75.6 119 128 

 66 19 19.6 20.3 40.7 49.1 56.4 43.5 20.6 16.8 40 22.5 17.8 تساش تجازٕ



ًوَدار سْن تخشْاي اقتصادي عزاق در سال 
 GDPًوَدار رًٍذ ًزخ رشذ  (GDPدرصذ اس )  2017

 2006اس سال  

 کشاورزی% 5

 صتعت 40

 خدمات%  55
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  2015لغایت  2006از سال (  GDP)نمودار روند نرخ رشد درآمد ملی 



 سال اخٌر 11نمودار ارزش صادرات و واردات عراق به جهان طی 

 هیلیاضز زالض: ٍاحس اضظش                    
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قلن كاالي عوذُ صادراتي  جوَْري اسالهي ايزاى تِ عزاق در سال قثل 20فْزست   

 (مٌلٌون دالر ) ارزش  نام کاال  تعرفه  ردٌف 

 191 (وایت اویل ) روغن سفیذ  27101990 1

 180 مصونوعات پالستیکی   39249000 2

 169 گوجه فرنگی گلخانه ای   7020000 3

 164 (میل  14 -12 – 10) میلگرد آجذار  72142000 4

 145 ( شانه  1200) فرش ماشینی  57029200 5

 141 پنیر خامه ای   4069000 6

 136   انواع بستنی 21050000 7

 129 کاشی و سرامیک   69072200 8

 122 سیب زمینی   7019000 9

 120 چیپس 20052000 10

 106 کولر آبی   84796010 11

 100 موسیر   7031000 12

13 
 95 ظروف آشپسخانه پالستیکی   39241090

 94 (  گرمی 200) خامه  4015010 14

 93 هنذوانه   8071100 15

 92 سیب درختی  8081000 16

 91 کلوچه   19059090 17

 90 انواع ماست  4031090 18

 82 (گلخانه ای ) خیار درختی  7070000 19

 73   بیسکوئیت 19053100 20



 
 

 1385نمودار روند تراز تجاری اٌران و عراق از سال 
 

 مٌلٌون دالر: ارزش  
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  1397لغاٌت  1385روابط تجاری اٌران و عراق از سال 

 حجن هبادالت هَاشًِ تجازٕ ٍازدات صادزات سال

1385 1791 35 1756+ 1826 

1386 1817 90 1727+ 1907 

1387 2762 67 2695+ 2829 

1388 4109 60 4049+ 4169 

1389 4439 43 4396+ 4482 

1390 5149 121 5028+ 5270 

1391   6249 83 6166+ 6332 

1392   5949 68 5881+ 6017 

1393 6131 60 6071+ 6191 

1394   6237 50 6187+ 6256 

1395 6110 34 6076+ 6144 

1396 6425 77 6348 + 6502 

1397 8923 85 8838 + 9008 



 ًظام تجاري 

 عضوٌت ناظر درWTO  ( تشکٌل کار گروه الحاق) 

 تصوٌب نظام تجاری بر اساس نظراتWTO  

 درصد عوارض گمرکی برای اکثر اقالم وارداتی 25تا  5وضع 

 ملک توسط سرماٌه گذاران خارجی وسهامداران شرکت % 100امکان تملک 

 درصد 10آزاد سازی تمامی فعالٌتهای اقتصادی داخلی و متوسط بهره بانکی 

دولتی بودن بخش اعظم بانکداری ، تقوٌت بانکداری خصوصی با قوانٌن جدٌد 

 (سبد کاال ) کمک مستقٌم ٌارانه ای دولت به اقشار کم درآمد 

انعقاد موافقتنامه های بازرگانی دو و چند جانبه با کشورها 

تالش برای پٌشرفت و توسعه مناطق آزاد 

 اٌجاد چارچوبهای قانونی برای جلوگٌری از انحصار و تدوٌن قوانٌن سرماٌه
 گذاری ، حماٌت از مصرف کننده و تولٌدات داخلی

 



 اهَر گوزكي  ٍ استاًذارد

 درصد 15 : مٌانگٌن تعرفه های گمرکی در کل محصوالت 

 موانع غٌر تعرفه اٌی  : 

 الزام به گشایشL.C  (موقتا اجرا نمی گردد) 

 (موقتا اجرا نمی گردد) الزام به داشتن کارت واردات 

لزوم دریافت مجوز برای ورود کاالهای کشاورزی 

لزوم دریافت مجوز جهت صدور هرنوع کاال به خارج 

وضع ممنوعیت های دوره ایی کاالهای کشاورزی 

 لزوم اخذ گواهی های متعدد و بازرسیBV  وSGS و ؼیره پیش از حمل 



 گوزكات عزاق تا كشَرّاي ّوسايِ  

 ِ2:        گوطًات ػطام تا ًطَض سَضی 
 ِ1:         گوطًات ػطام تا ًطَض تطًی 
 1:          گوطًات ػطام تا ًطَض اضزى 
 1:        گوطًات ػطام تا ًطَض ًَیت 
 0:   گوطًات ػطام تا ًطَض ػطتستاى 
 14:        ایطاىگوطًات ػطام تا ًطَض 
 ُ1:           گوطى آتی زض استاى تػط 

 
 



 فْزست تاسارچِ ّاي هزسي هجاٍر تا كشَر عزاق

 ًام تاسارچِ رديف
 استاى هحل استقزار تاسارچِ 

 (در ايزاى) 
استاى هحل استقزار 

 (عزاق ) تاسارچِ 

 فعاليت

 غيز فعال ًيوِ فعال فعال

    زیاًا آشضتایداى ؿطتی توطچیي پیطاًطْط 1

    هلؼِ زیعُ آشضتایداى ؿطتی ًیلِ سطزضت 2

    پٌدَیي ًطزستاى سیطاى تٌس تاًِ 3

    پٌدَیي ًطزستاى تاضوام هطیَاى 4

    پٌدَیي ًطزستاى سیق سوع 5

    حلثچِ –طَیلِ  ًطهاًطاُ ضَضوی پاٍُ 6

    زضتٌسی ذاى ًطهاًطاُ ضید غلِ خَاًطٍز 7

    ظٍض –ًالض  ًطهاًطاُ پطٍیع ذاى هػط ضیطیي 8

    هٌظطیِ ذاًویي ًطهاًطاُ (هػط ضیطیي) ذسطٍی  9

    ٍاسط ایالم تْطام آتاز هْطاى 10

    هیساى ایالم چن سطی 11

    تػطُ ذَظستاى ضلوچِ 12

    هیساى ذَظستاى چعاتِ 13

    كاٍ ذَظستاى اضًٍس ًٌاض 14



 اطالعیِ ادارُ استاًذارد ٍ کٌتزل کیفیت عزاق



 ضزکت ّای تاسرسی تیي الوللی 
 صادرکٌٌذُ گَاّی اًطثاق کاال تا استاًذاردّای عزاق در ایزاى

  

1     )        شرکت بی وی(BUREAV VERITAS)   

021 - 22018869 :تلفن 

وب ساٌت      :https://verigates.bureauveritas.com 

اٌمٌل                                :
 Parisa.farrokhpour@ir.bureauveritas.com 

 

2     )        شرکت اس جی اس( SGS CO.)   

021- 88542400و      88542414         :تلفن 

وب ساٌت                                   :www.sgs.com 

 

اٌمٌل                       :go.info@sgs.com 

 

mailto:Parisa.farrokhpour@ir.bureauveritas.com


زض حال حاضط تا ػٌایت تِ تحطین ّای تیي الوللی ضٍاتط تاًٌی ایطاى ٍ ػطام زض پاییي تطیي 

سطح هٌاسثات تَزُ ٍ ضسوا ذسهات تِ ضطًتْا ٍ اتثاع ایطاًی تَسط تاًٌْای زٍلتی ػطام 

هْوتطیي تاًي زٍلتی ػطام ًِ تواهی پطزاذتْای زٍلتی هٌاهػات ذطیس ٍ . هوٌَع هی تاضس 

 .غَضت هی پصیطز  TBIپیواًٌاضی ّای هلی هی تاضس هٌحػطا اظ ططین تاًي تداضت ػطام 
 

 (شعثٍ تغذاد)ي تاوک پارسیان  (  تصرٌ –شعة تغذاد ) تاوک ملی ایران :  تاًي ّای كؼال ایطاًی زض ػطام 

 

 میان ترخی از تاوکُای ایراوی تا تاوکُای عرالی راتطٍ کارگساری محرماوٍ ترلرار است  : ًاضگعاضی 

 

 

 



 تاًكْاي دٍلتي ، خصَصي ٍ خارجي در كشَر عزاق
 

 
 تاًک ّاي دٍلتي 
 
1-         بانک الرافدٌن 

 
2-      بانک الرشٌد 

 
3-      االشتراکی 
  
4-       (امالک  ) العقاری 
  
5-       (كشاورزی) الزراعی 
  
6-       (صنعتی ) الصناعی 
 
7-       العراقی للتجارهTBI  (تجاری ) 
 

 

 تاًک ّاي  خصَصي 
1- تاًي  تـساز 
2-        التداضی الؼطاهی 
3-       االستثواض الؼطاهی 
4-       الططم االٍسط 
5-       الؼطاهی االسالهی 
6-       الثػطُ االّلی 
7-        االّلی الؼطاهی 
8-        االئتواى الؼطاهی 
9-       الوتحس 
10-      الطوال 
11-        زاض السالم 
12-      تاتل 
13       االهتػاز لالستثواض 
14-    سَهط التداضی 
15-      الرلیح التداضی 
16-    الَضًاء 
17-         ًِالثط 

 
 



 تاًک هشتزک ايزاى ٍ عزاق 

 تاًي تؼاٍى اسالهی تطای
 سطهایِ گصاضی

 
 

 53.2بانک اقتصاد نوٌن 
 درصد

 20بانک کشاورزی بٌش از 
 درصد

 شرکت های عراقی بٌش از
 درصد25

 درصد 1.8اشخاص حقٌقی 

 

 اٗو٘ل تلفي آدزس شعبِ ًام شعبِ

 ه٘الد اٗساى
  -بصزگساُ جالل آل احود- تْساى

هاب٘ي خ٘اباى شْس آزا ٍ پاتسٗس  
46پالک  –طبقِ ّوكف  –لَهَهبا   

88384287-021  

88384256-021  
TaawonBank@yahoo.com 

 شعبِ هسکصٕ 
خ٘اباى   –عسصات الٌْدٗٔ  –بغداد 

 الوسبح 
7901572941- 00964  taawenbank@yahoo.com 

 009647705335180 عوازٓ السٌابل-الباب الشسقٖ -بغداد  بغداد 
Tawenn_bsh@yahoo.co

m  

 009647906523831 ساحٔ الصّساء-الكاظو٘ٔ  -بغداد  کاظو٘ي 
Taawen.khadmiyah@ya

hoo.com 

 کسبال 
زٍبسٍٕ   –خ٘اباى الجوَْزٗٔ  -کسبال

 ّتل جٌٔ الوصطفٖ 
7706050010-00964  Taawen_kerbal@yahoo.com 

 ًجف 
زٍبسٍٕ   –خ٘اباى السسَل  –ًجف 

 بازگاُ بٌات الحسي 
7701483610-00964  Taawe_najaf@yahoo.com 

 سل٘واًِ٘
ساختواى شوازُ   –سل٘واًِ٘ 

بالخ خ٘اباى سالن /82/81/107  
7701483610-00964  Taawen_slm@yahoo.com 

 بصسُ 
  –خ٘اباى االستقالل  -العشاز –بصسُ 

 زاُ ب٘وازستاى آهَششٖ 
7801341066-00964  Taawen_basra@yahoo.com 

 009647712946161 طسٗق ع٘ي کاٍُ السئ٘سٖ-ازب٘ل  ازب٘ل 
taawen_arbil@yahoo.co

m 

 کَت
هقابل خصٌٗٔ  -شازع الَْزٓ -الكَت 

 هحافظٔ ٍاسط
009647706231993 

altaawen_kut@yahoo.co

m 

 009647811714696 الحٖ الصٌاعٖ-الدَٗاً٘ٔ  دَٗاًِ٘ 
 nanytaawen@yahoo.co

m 

mailto:taawenbank@yahoo.com
mailto:Taawen_kerbal@yahoo.com
mailto:Taawe_najaf@yahoo.com
mailto:Taawen_slm@yahoo.com
mailto:Taawen_basra@yahoo.com


 خذهات تاًکْای ایزاًی در عزاق
 

 بانک ملی ، بانک پارسٌان  ، اقتصاد نوٌن ، کشاورزی

 افتتاح حساب جاری به دالر و دٌنار 

 افتتاح حساب سپرده به دالر و دٌنار 

 (تمامی بانک های اٌرانی )درٌافت و ارسال حواله دالری به اٌران 

 صدور ضمانت نامه 

 گشاٌش اعتبارات اسنادی 

 ارائه وام بانکی 

 خرٌد و فروش ارز 

 



 هجَس تأسيس شعة تاًكْا در عزاق

  

ضطایط اػطای هدَظ 
  

  تطای تأسیس ضؼثِ تاًٌی یا ساظهاًْای ٍاتستِ تِ آى اذص هدَظ اظ تاًي هطًعی ػطام العاهی است 
 كوط تِ تاًٌْای ذاضخی هدَظ تؼلین هی گیطز ًِ ظیط ًظط یي ًْاز ًظاضتی زض ًطَض اغلی ًِ تاًي ذاضخی  –الق

 .زض آى هطاض گطكتِ است تاضس 
 زضذَاست هدَظ تػَضت ًتثی تِ تاًي هطًعی ػطام ّوطاُ تا تواهی هساضى ٍ اسٌاز ٍ اطالػاتی ًِ زض پیَست   -ب

 .ضواضُ یي ٍ زٍ آهسُ است تحَیل زازُ هی ضَز 
 طی زٍ هاُ تِ هتواضی اتالؽ هی ضَز ًِ زضذَاستص هَضز تاییس اٍلیِ هطاض گطكتِ است ٍ ایي هست زض غَضتی  -ج

 هاتل توسیس است ًِ هتواضی ػلل تأذیط ٍ سثة آى ضا هثل اظ آذطیي هْلت اػالم ًوایس 
 تاًي هطًعی  ( زض غَضت ٍاخس الططایط تَزى)طی ضص هاُ اظ تاضید اتالؽ هتواضی تأسیس ضؼثِ تاًي ذاضخی  -ز

 .هَاكوت یا ػسم تأییس زضذَاست ضا غازض ًطزُ ٍ ًتیدِ ضا تػَضت ًتثی تِ هتواضی اضسال هی ًوایس 
 ٍ-  ٍ ِپس اظ غسٍض گَاّی هَاكوت تط تأسیس ضؼثِ تاًي ذاضخی ٍ تٌویل اهساهات اخطایی الظم تطای تأسیس ضؼث

تواهی هساضى هَضزًیاظ ، تاًي هطًعی توست زٍ هاُ حن ذَاّس زاضت تا ایي هطاضزاز ضا لـَ یا تأییس ًٌس ٍ  ئِ اضا
 .ضرع هتواضی ضا تػَضت ًتثی آگاُ ًوایس 

 اتالؽ تِ هتواضی اظ تأییس تأسیس ضؼثِ تاًٌی تػَضت ًطط گَاّی ٍ هدَظ تأسیس ضؼثِ تاًٌی زض ػطام زض   -ض
 .ضٍظًاهِ ّای ًثیط االًتطاض تَسط تاًي هطًعی ػطام غَضت هی گیطز 

2 –  تِ ٌّگام اػطای هدَظ ، ًام ضؼثِ تاًٌی زض لیست تاًٌْای هَخَز زض تاًي هطًعی ػطام ثثت هی ضَز ٍ تواهی
هَاًیي ػطام ًِ زض ایي ذػَظ اػوال هی ضَز ٍ ًیع تواهی حوَم ٍ هوطضات تاًٌی هتطتة تط ایي ضؼثِ هاتل اخطا 

 .  ذَاّس تَز 
 



 ًوایطگاّْای عزاق

1- مشارکت در نماٌشگاههای عراق 

2- برگزاری نماٌشگاههای بٌن المللی در عراق 

3- برپاٌی نماٌشگاه های فروش در عراق 



هشاركت در ًوايشگاّْاي عزاق -1

  شهرهای پٌشنهادی به ترتٌب اولوٌت  : 

 بغداد ، اربٌل ، بصره             

 مدارک مهم قابل ارائه : 

 بروشور توضٌحات کامل کاال و خدمات به انضمام آنالٌز و تفاصٌل مربوطه به زبان عربی   -1

 لٌست قٌمتهای کاال و خدمات تا شهر محل نماٌشگاه در عراق به عربی  -2

 قرارداد فروش به عربی و فارسی  -3

 قرارداد نماٌندگی به عربی و فارسی -4

  غرفه ها بهتر است با رنگهای تند و به سبک عربی تزئٌن شده باشد . 

 با شٌرٌنی و شکالت بوٌژه سوهان و گز از بازدٌد کنندگان پذٌراٌی کنٌد 

 اشانتٌون برای عموم و هداٌا برای بازدٌد کنندگان خاص با درج برند، کاربرد کاال و اٌمٌل

 خودتان همراه ببرٌد 

 کل نوشته های موجود در غرفه در کردستان به زبان کردی و در دٌگر استانها به زبان

 عربی تهٌه گردد 



 تزگشاري ًوايشگاّْاي تيي الوللي در عزاق -2

هطاخؼِ تِ ازاضُ ًل ًوایطگاّْای تیي الوللی ٍظاضت تداضت ػطام 

اضائِ زضذَاست تطگعاضی ًوایطگاُ تط اساس تاضید ٍ ػٌَاى هتوایع 

اضائِ اسٌاز ثثت ضسُ ضطًت زض ػطام ٍ یا ثثت ضؼثِ ضطًت ذاضخی زض ػطام ًِ زض اساسٌاهِ آى تطگعاضی ًوایطگاّْا شًط ضسُ تاضس. 
 ِاضائCV سَاتن ضطًت هتواضی ٍ 

  هساضى، سَاتن ٍ زضذَاست تَسط ازاضُ ًل ًوایطگاّْای ػطام تطضسی هی گطزز ٍ تطای تاضیری ًِ تا ًوایطگاّْای زیگط اًطثام
 .ًساضتِ تاضس هَاكوت اٍلیِ اػالم هی گطزز

 ػطام هی تایس تا پایاى ظهاى تطگعاضی    ّعاض زالض یا هؼازل زیٌاض ػطاهی آى  تػَضت اهاًت ًعز حساتساضی ازاضُ ًل ًوایطگاّْای 20هثلؾ
 .سپطزُ ضَز 

 آى ًطَض زض ػطام ًیع هطالثِ هی گطززاظ ضطًتْای ذاضخی تائیسیِ سلاضت. 
 ًوایطگاُ هصًَض ضسواً غازض هی گطززسپس هدَظ تطگعاضی. 
9- سلاضتراًِ ػطام زض آى  ( خْت تطذیع ًاالّای ًوایطگاّْا)تِ تثغ غسٍض هدَظ كَم الصًط، ًاهِ ّایی تِ ازاضات گوطًات ػطام ٍ ،

تِ خْت تساتیط اهٌیتی تطای ؿطكِ زاضاى ٍ تاظزیس ًٌٌسگاى زض ذالل  )، ٍظاضت اهي ػطام ( تِ خْت هساػست زض غسٍض ضٍازیس)ًطَض 
خْت اطالع ضساًی تِ خویغ ضساًِ ّای گطٍّی ًطَض هثٌی تط اػالم  ) ًوایطگاُ ٍ ازاضُ ًل هػثَػات ٍ ضساًِ ّای ٍظاضت تداضت 

 .غازض ٍ اضسال هی گطزز  (ػوَهی ٍ تثلیـات ًطَضی ًوایطگاُ هصًَض 
  ضطًت تطگعاض ًٌٌسُ هی تایس هطاضزازی خْت اخاضُ سالي ٍ تدْیعات ٍ هلعٍهات ًوایطگاّی ٍ ؿطكِ تٌسی زض غَضت تْطُ هٌسی اظ

 . زالض ٍاگصاض هی گطزز  150زض ایي هطاضزاز ّا ؿالثاً ّط هتط ؿطكِ تا تدْیعات ًاهل . ذسهات آى ازاضُ ًل هٌؼوس ًوایس

  ٍ ُپس اظ تطپایی ًوایطگاُ ، ًوایٌسگاى ازاضُ ًل ًوایطگاّْای ػطام هتطاغ غطكا ؿطكِ ّای كؼال ٍ استلازُ ضسُ ضا اًساظُ گیطی ًوَز
زضغس هالیاتْای هتطتثِ ، سْن ٍظاضت تداضت ضا اظ ًوایطگاُ هصًَض اظ حساب اهاًی هتواضی   5هثلؾ اخاضُ ؿطكِ ّا ٍ ًیع % 13تطاساس 

 .ًسط ًوَزُ ٍ اگط هثالـی تاهی هاًسُ تاضس طی یي كوطُ چي تِ ًوایٌسُ تطگعاض ًٌٌسُ تحَیل هی ًوایٌس
  پس اظ تسَیِ حساتْا، ازاضُ ًل ًوایطگاّْای ػطام ًاهِ ای تِ گوطًات ًطَض ٍ ًیع گوطى هستوط زض هحل زائوی ًوایطگاّْای تـساز

 غازض هی ًوایس ًِ تط اساس آى اخاظُ تطذیع ًاالّای تاهی هاًسُ ٍ ػَزت تِ ذاضج ًطَض هیسط هی گطزز



فزٍش در عزاق ّايتزپايي ًوايشگاُ  -3

  در کشور عراق برپاٌی نماٌشگاههای فروش انواع کاالهای مصرفی

 توسط شرکتهای خارجی امکان پذٌر است 

 مجوز اٌن نماٌشگاهها از دو وزارتخانه تجارت ٌا شهردارٌها قابل اخذ

 می باشد 

 مهمترٌن شهرهای پٌشنهادی جهت نماٌشگاههای فروش با عناٌت به

 :تراکم جمعٌت و قدرت خرٌد به ترتٌب عبارتند از 

بغداد ، اربٌل ، کربال ، سلٌمانٌه ، بصره ، نجف ،  کرکوک ، العماره 



 ًوًَِ ای اس ًوایطگاّْای عزاق

 ردیف اطن ًوایشگاٍ محل برگزای

 بغذاد

 1 ًوایشگاٍ بیي الوللی دفاع، اهٌیت ّ پزّاس

 ًوایشگاٍ پزّژٍ عزاق 

 ًوایشگاٍ بزق ّ رّشٌایی ّ تِْیَ هطبْع 2

 ًوایشگاٍ طاختواى ّ طزهایَ گذاری

 3 ًوایشگاٍ فْلکلْر ّ هیزاث

 4 ًوایشگاٍ پْشاک ّ چزم

 5 ًوایشگاٍ بیي الوللی لْاسم کْدک

 6 دّهیي ًوایشگاٍ بزق

 7 ًوایشگاٍ کشاّرسی ّ غذا

 8 ًوایشگاٍ بیي الوللی کشاّرسی، غذا ّ ًْشیذًیِا

دّهیي ًوایشگاٍ بیي الوللی خْدرّّ لْاسم یذکی  -بغذاد اّتْ شْ  9 

اّلیي ًوایشگاٍ ّ ُوایش هخابزات-عزاق تلکام  10 

 ًوایشگاٍ بِذاشت عزاق
11 

 ًوایشگاٍ بیي الوللی بِذاشت ّ لْاسم پششکی ّ بیوارطتاًِا

ًوایشگاٍ بیي الوللی هاشیي آالت بغذاد-بغذاد هاشیٌش  12 

ًوایشگاٍ بیي الوللی طْم بزای طاخت ّ طاس ّ شِزداری-عزاق بلذ  13 

ًوایشگاٍ بیي الوللی عزاق بزای آب ّ بزق-ًوایشگاٍ آب ّ بزق  14 



ًوًَِ ای اس ًوایطگاّْای عزاق 

ًوایشگاٍ بیي الوللی بغذاد بزای طزهایَ -طزهایَ گشاری

 گشاری
15 

 16 ًوایشگاٍ ًفت ّ گاس

 17 ًوایشگاٍ بِذاشت ّدرهاى

 18 ًوایشگاٍ بیي الوللی عزاق بزای هاشیي

 هیظاى

َ گذاری   ًوایشگاٍ بیي الوللی اقتصاد ّ طاخت ّ طاس ّ طزهای

 دّهیي ُوایش ّ ًوایشگاٍ ًیزّ 19

 دّهیي ُوایش ّ ًوایشگاٍ اًزژی، ًفت، گاس ّ بزق

 20 ًوایشگاٍ اقتصاد عزاق اربیل

 21 دّهیي ًوایشگاٍ ّ جشٌْارٍ رّس کزبال کزبال

 ًجف

 22 طْهیي ًوایشگاٍ بیي الوللی ًجف اشزف 

 23 ًوایشگاٍ بیي الوللی خْدرّ ّ هاشیي آالت

 بصزٍ

 24 ُوایش ّ ًوایشگاٍ بیي الوللی طاخت ّ طاس

 25 جشٌْارٍ ی بیي الوللی خزیذ بصزٍ

 26 پٌجویي ًوایشگاٍ بیي الوللی ّ اّتْشْ

طْهیي ًوایشگاٍ بیي الوللی خْدرّ ّ لْاسم یذکی طایتکض 

 بصزٍ
27 

 28 چِارهیي ًوایشگاٍ بیي الوللی في آّری اطالعات بصزٍ



 هٌاقصات عزاق

 مناقصه در عراق منتشر می گردد 40تا  30روزانه بین 

 میلون دالر توسط استانها  250مناقصات ملی توسط وزارتخانه های عراق و مناقصات زیر
 برگزار می شود

 روابط عمومی وزارتخانه ها و روزنامه های کثیر االنتشار از جمله روزنامه الصباح مرجع
 اعالم عمومی می باشند 

 دارندگان شرکت ثبت شده یا شعبه شرکت های خارجی صرفا مجاز به مشارکت در
 مناقصات می باشند

 روز متؽیر است 45روز تا  20زمان تکمیل اوراق مشارکت معموال در عراق بین 

 عالوه بر مبلػ در مناقصات عراق ؼالبا زمان انجام پروژه ها نیز عامل موفقیت در انتخاب
 شرکتها می باشد

 درصد از مبلػ مناقصه را ضمانت بانکی نزد دولت عراق  7تا  5برندگان مناقصات می باید
 بگذارند

 شرکتهای متقاضی می باید مبالػ مناقصات را براساس قیمت های روز کشور عراق اعالم
 نمایند و نه کشور خود

 فساد اداری و سهم خواهی احزاب و گروههای ذینفوذ  ؼالبا مناقصات را از حالت رسمی و
 عادالنه خارج میسازد

 

 

 

 



تثليغات

 براساس تحقیقات میدانی انجام شده 

 :  مناسبترین کانالهای تبلیؽاتی در بازار عراق عبارتند از 

 کانالهای تلویزیونی -1

 روزنامه های کثیر االنتشار -2

 تبلیؽات پیامکی  -3

 بیلبردهای خیابانی  – 4



 ًوًَِ ًزخْای پخص آگْی 

 ًاًال تلَیعیًَی الؼطاهیِ 
  ضثٌِ تلَیعیًَی الؼطاهیِ پطتیٌٌسُ تطیي

ضثٌِ تػَیطی زض ػطام هی تاضس ًِ زض  
یي ًظطسٌدی ػوَهی هطرع ضسُ است  

ًلط  260ًلط تیٌٌسُ تلَیعیَى  500اظ ّط 
ًلط   160, تواضاگطضثٌِ الؼطاهیِ ّستٌس 

ًلط ػالهوٌس تِ ضثٌِ   67ضثٌِ الحطُ ٍ 
 .الططهیِ هی تاضٌس 

 

  ًاًال ًطزست زض اهلین ًطزستاى
 خْت هراطثیي ًطز

 ًاًال اللطات زض ًطتال خْت
 هراطثیي ضیؼِ 
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 تبلیؽاتی در کانال العراقیه

َسیىٍ پخش زیر  -ب
وًیس تثلیغاتی در 

 کاوال العرالیٍ

َسار دالر تٍ ازاء  
حذاکثر تیست کلمٍ 

  24زیروًس جُت 
  ساعت پخش مستمر



 رٍسًاهِ ّای عزاق

الصباح پر خواننده ترین روزنامه عراق 

الزمان دومین روزنامه پرخواننده عراق 

مبلغ برای هر سانتیمتر  کیفیت ابعاد جایگاه 
 مربع 

 $  5 چاپ رنگی  هر سانتیمتر مریع  صفحه اول 

 $  3 چاپ رنگی  هرسانتیمتر مربع  صفحات وسط

 $ 4 چاپ رنگی  هر سانتیمتر مربع صفحه آخر 

 $ 2 چاپ سیاه و سفید  هر سانتیمتر مربع  صفحات وسط 

 روزنامه الصباح   -3
  

 " الصباح "  

 



 پزتیٌٌذُ تزیي سایتْا اس ًگاُ عزاقی ّا 

 Twitter.comتویتر . 10

 (ورزشی عربی) Kooora.comکوووره . 11

 (خبری عربی)   Alsumaria.tvالسومریه . 12

خبری ) knnc.comخبری کردستان شبکه . 13

 (کردی

 (تلویزیون کردستان) Nrttv.comآر تی ان . 14

 (خبری کردی) Basnews.comنیوز باس . 15

 (خلیجیعربی  سایت) gulfup.comآپ ؼالؾ . 16

 کردخبری ) Snnc.coان ان اس  .17

 (تجاری عربی)  traidnt.netترایدنت . 18

 Facebook.comفیس بوک 1.

 Google.iqگوگل 2.

 Youtube.comیوتوب 3.

 Google comگوگل 4.

 Yahoo.comیاهو 5.

  -خبری )  Xendan.orgخندان 6.

 (وعربیکردی 

  Ask.comاسک 7.

 Blogspot.netبالگ اسپوت 8.

 Wikipedia.comویکی پدیا 9.



 فزٍضگاّْای سًجیزُ ای عزاق

 عراق دارای دو نوع فروشگاههای زنجیره ای زیر نظر وزارت تجارت

 می باشد 

مواد ؼذایی ، لوازم منزل ، لوازم ) فروشگاههای کاالهای مصرفی  -1

 (التحریر ، پوشاک ، لوازم یدکی خودرو و ؼیره 

 

سیمان ، میلگرد ، آجر ، سنگ ) فروشگاههای مصالح ساختمانی  -2 

 (ساختمانی ، گچ ، شن ، ماسه ، کاشی و سرامیک و ؼیره 



 ًوًَِ قزارداد فزٍضگاّْای سًجیزُ ای کاالّای هصزفی
11- رف اول در شراٌط حوادث غٌر مترقبه عمومى ، حق باطل كردند اٌن توافقنامه را دارد ، ٌا اٌنكه درخواست ط

 .مقدار كاالها را كم كند 
  
12- توافق شده ٌا پاٌٌن تر را  ران  با قٌمتهاىگبه دٌ گردٌدهى كه دراٌن توافقنامه ثبت ٌطرف دوم حق فروش كاالها

اما فروش با . اٌجاد ضرر و آسٌب به طرف اول خواهد بود طرف دوم مقصر اٌن بند خالف درصورت انجام  وندارد 
 .نرخهاي باالتر از فروشگاههاي زنجٌره اي بالمانع مً باشد

  
13-  طرف اول از كاال  چنانچهقٌمت خرٌد ثبت شده ، ه ٌرد بگاز طرف اول ب را طرف دوم مٌتواند ضرر كاالها خود

 .  از لب مرز به بعد آسٌب دٌده باشدى ٌهدارى نكرده ٌا اٌنكه كاالها در جابجاگها خوب ن
  
14-  آزماٌشگاهً كاالهاى خود را ازٌك شركت آزماٌشگاهً درجه و  گواهً هاى مجوز صنعتىطرف دوم مٌباٌسد

ٌك دولت اٌران تقدٌم كند ، واكر طرف اول ماٌل است مٌتواند نمونه كاالهاى طرف دوم  به ٌكى از آزماٌشگاه رسمى 
دولت عراق ارائه كند براى اطمٌنان بٌشتر برتر كاالها ، واكراختالفاتى بٌن ازماٌش دو طرف اتفاق افتاد ملزم است 

نمونه كاال هاى طرف دوم به آزماٌشگاه سوم كه در دولت عراق رسمى مٌباشد فرستاده شود ، سبس نتٌجة اٌن 
 .آزماٌشگاه براى هر دو طرف رسمً خواهد بود

  
15-  طرف دوم مٌباٌسد مدارك رسمً شركت خود كه در وزارت بازركانى اٌران و سازمان توسعه تجارت اٌران ثبت

شده باشد به طرف اول تقدٌم كند ، وتمام اٌن مدارك مٌباٌسد در راٌزنى بازركانى سفارت عراق درتهران ٌا قنصل 
 .هاى وابسته به سفارت عراق در دٌكر شهرهاى اٌران مورد تأٌٌد قراركٌرد

  
16- 2009/        /  ي ذكر شده در قرارداد در تارٌخ        تمام كاالها موظف است طرف دوم                                                       

 . اول تحوٌل نماٌد طرف به.......................................... در منطقه 
  
17-  را  عراق امانت گذاشته شده است اه هاى زنجٌره اىگكه درفروشًٌ خود ٌرى كاالهاگٌوپطرف دوم حق نظارت

اه ها بطور مناسب وبه گارائه كاالهاى خود را در فروش نحوه ٌشنهادات خود در موردپنٌن حق طرح چدارد ، وهم
اتفاق طرف اول دارد ، ومٌتواند لوازم وتشكٌالت دٌكوراسٌون عرضه كاالها فراهم كند براى ارائه كاالهاى خود بطور 

 .مدرن ومناسب  
  
18- طرف اول موظف است درخواست اقالم جدٌد را  اه هاى زنجٌره اىگاتمام كاالهاى عرضه شده در فروش قبل از

 .بدٌهً است قٌمت و دٌگر شراٌط تا پاٌان انقضاء ٌكساله اٌن قرارداد ثابت خواهد بود  . به طرف دوم اعالم نماٌد
  
  
19-  دو طرف توافق خواهند كرد براى رسٌد كاالهاى به انبارهاى طرف اول در عراق است ، واٌن مسئله را در

جلسة امضاى قرارداد مشخص خواهد شد ، وطرف اول مٌباٌست كارمندان خود را در مرزهاى عراق ومنطقه تبادل 
موارد ذكر شده بعهده طرف  همرزى اماده كند براى انجام معامالت كمركى وترخٌص وحمل كاالهاى طرف دوم وهزٌن

 .  دوم مى باشد
  
20 –و دٌگر طرق متعارف بتوافق ( بٌلبوردهاى وبوسترها ) طرف دوم مٌتواند نسبت به تبلٌغات كاالي خود بصورت

 . طرف اول در فروشگاههاي زنجٌره انجام نماٌد ، وبا هزٌنه خود اٌن تبلٌغات را درمورد اجراى خواهد كذاشت 
  
21-  به منظور نظارت بر حقوق طرفٌن ، اٌن قرارداد به تاٌٌد دفترراٌزنً بازرگانً سفارت جمهوري اسالمً اٌران

 .  در بغداد ومهر و امضاء مربوطه خواهد رسٌد 
  
  
  
  
           طرف اول                                                                   طرف دوم 
مدٌر عامل شرکت اٌرانی                                        مدٌر کل شرکت فروشگاههای زنجٌره ای عراق 
  

 

  
               جمهوري عراق                             
         وزارت بازركانى 

كاال امانًقرارداد خارجً فروش                         اه هاى زنجٌره اى مركزىگشركت فروش 
  
 شماره :.............. 
 تارٌخ: .............. 
  
مدٌر كل شركت فروشكاه هاى زنجٌره اى مركزى: طرف اول 
  
 مدٌرعامل شركت : طرف دوم....................................... 
  
 دو طرف توافق كردند كه موارد زٌر اجرا شود: 
 طرف دوم كاالهاٌى كه در اٌن توافقنامه ذكر شده است به طرف اول تحوٌل نماٌد. 
 نوع كاال  :……………………………….. 
 حجم كاال  :……………………………….. 
  
اه هاى زنجٌره اى مركزى خود به فروش مى رساند وبرسم امانت باگطرف اول كاالهاى طرف دوم را در فروش 

 .ازقٌمت فروشدر صد ( % 10 )کسر 
  
 نماٌدن را تاٌٌد كرده اند تمام كاالها را بسته بندي آطرف دوم طبق نمونه ارائه شده كه دو طرف. 
  
ٌ ماه به طرف اول تحوٌل خواهد داد ، وطرف دوم ک طرف اول مبلغ كاالها را كه به فروش رسٌده است درعرض

 .رفته بشرط همان بسته بندى اول كه فرستاده شده گس پكاالها را كه به فروش نرفته در عرض سه  ماه 
  
ر اشكال صنعتى ٌا مخالف شراٌط استاندارد باشد ٌا اٌنكه بسته گطرف اول مً تواند بعد از مشاهده نمونه كاالها ا

 .كاالها را به طرف دوم  دارد   مرجوع نمودنن اشكال داشد باشد ،  حق آبندى 
  
ه كه مناسب بازارعراق چنآكرات واختٌار اطرف دوم نمونه هاى كاالى خود را به طرف اول ارائه مٌكند براى مذ

اول حق دارد از مٌان كاالهاي ارائه شده مناسبترٌن ها را براساس درجه كٌفٌت و بسته بندي انتخاب باشد وطرف 
 .نماٌد

  
نٌن قٌمت فروش به مردم چدو طرف ، مذكرات  قٌمت خرٌد كاالهارا از طرف دوم كه  شركت ٌا كارخانه باشد وهم

 .را تواما مشخص خواهند نمود
  
ٌ وتمام مستندها   2009/         /          مورخه سال است از تارٌخ امضاى دو طرف در کمدت اٌن توافقنامه

 .ماده كردند مورد قبول است آنها كه دو طرف آتحوٌل كاال ها ورسٌدهاى قٌمت 
  
  
براى حل مشكالت بطور  خواهد شدهٌأت از دو طرف تشكٌل  کٌ نماٌندبخورد ٌا اختالفاتً ردو طرف به مشكل گا

راٌزن بازرگانً سفارت جمهوري اسالمً اٌران در بغداد ٌا نماٌنده وي مٌتواند در اٌن مسئله دوستانه  ، و 
راٌن موارد قابل حل شدن نبوده دو گوامشاركت كند براى حل اٌن مشكالت طبق مواردى كه در قرارداد ثبت شده ، 

 . مراجعه خواهند نمود  ن راضى باشندآكه دو طرف از گً و حل مشكل رسٌد جهتاه هاى بغداد گطرف به داد
  
10- كاهش ٌابد  مٌباٌست هردو طرف در مورد  افزاٌش ٌا ه سطح عمومى قٌمتهاى كاال  دربازار عراق چنانچ

 .مانده است تجدٌد نظر كنندی اه هاى زنجٌره اى  باقگتعدٌل قٌمت هاى كاالهاى كه در فروش
  

 



ًوًَِ قزارداد فزٍضگاّْای سًجیزُ ای هصالح ساختواًی
 ملزم بودن طرؾ دوم به بارگیری کاالیی که به بازارعرضه نشده است بعد از مرور سه ماه از تاریخ / چهارم

دریافت آن درانبارهای طرؾ اول و یا درمدت به توافق رسیده بین طرفین درصورت نرسیدن به راهی برای 
 .عرضه شدن آن دربازاربعد از مذاکره با طرؾ اول 

 طرؾ دوم ملزم به بارگیری کاالی عرضه نشده به بازار بعد از گذشت تاریخ مورد توافق دوطرؾ / پنجم
بابت جبران مزد ) . . . % ( قرارداد و عدم کاهش قیمت از سوی طرؾ دوم و بعد از توافق دوطرؾ درصدی 

 .نگهداری و حفاظت به طرؾ اول پرداخت نماید 
 طرؾ دوم ملزم به بارگیری کامل کاالی فاسد بعد از تنظیم سند دریافتی حداکثر مدت سی روز ازتاریخ / ششم

ابالغ وی توسط طرؾ اول و عکس آن بارگیری از طریق فورش علنی درمزایده و درآمد حاصله بعد از 
 .کسرنمودن تمام مصارجی که توسط طرؾ اول هزینه شده به طرؾ دوم پرداخت خواهد شد 

 طرؾ دوم با توافق طرفین ملزم به پرداخت تمام هزینه های مربوط به تبلیؽات و ترویج کاال / هفتم. 
 ملزم به ارائه جدول بارگیری شامل تاریخ بارگیری و مقدار کاالیی که انتظارمی ( فروشنده ) تهیه کننده  /هشتم

رود به بندر ام القصربرسد و اسناد ضروری شناخته شده بارگیری با توافق طرفین به طرؾ اول ارائه دهد تا 
 .طرؾ اول برای دریافت آن مهیا شود 

 طرؾ دوم ملزم به ارائه نمونه کاالی مورد نیاز طرؾ اول به منظور معاینه و تست های اولیه و تعیین / نهم
 .کیفیت مورد نیاز 

 شرکت / طرؾ دوم باید روی کاال برچسب بزند که نشان دهد کاالها مخصوصا برای وزارت بازرگانی / دهم
بازرگانی عمومی برای مصالح ساختمانی وارد شده به اضافه نصب مشخصات به تصویب رسیده درساخت 
 .کاال و منشاء آن بصورت برجسته و روشن که به آسانی حذؾ نخواهد شد و درآن تاریخ تولید قید شده باشد 

 ً(نماینده ) تعهدات طرؾ اول / ثانیا 
 طرؾ اول لیستی از احتیاجات خود شامل نوع کاال و مقدارآن و مشخصات مورد نیاز و نوع بسته بندی / اوال

به طرؾ دوم ارائه دهد به اضافه جدولی که نشان می دهد حجم و بارگیری و زمانبندی و اماکن تخلیه که به 
توافق طرفین رسیده است بجز آنچه درمورد مشخصات تصویب شده وطرؾ دوم لیس و جدول بارگیری و 

کاالهای وارداتی مورد نیاز از طرؾ اول دریافت نموده تا بتواند درزمان های تعیین شده از سوی طرؾ اول و 
به توافق رسیده اجرا نموده و اگدطرؾ دوم به موانعی خارج از کنترل خود برخورد نمود باید طرؾ اول را 

فوری و رسمی ابالغ نماید و پیشنهاد جایگزین ارائه دهد که اگرطرؾ اول موافقت نمود به آن عمل خواهد شد 
و اگرطرؾ اول پیشنهاد را رد کرد به طرؾ دوم ابالغ خواهد نمود که از تعهداد خود معذوراست و می تواند 

 .قرارداد را به حالت تعلیق یا فسخ درآورد 
 مسئولیت نگهداری از کاالها بعد از ورود به انبارها بعهده طرؾ اول می باشد و اما مستولیت نواقص / دوم

کاری بعهده طرؾ دوم است و اما درمورد خسارت هنگام پردازش که مستولیت آن توسط دوطرؾ به توافق 
 .مشخص خواهند نمود 

 نماینده باید قیمت کاالهای که به بازارعرض شده است را بصورت اقساط ماهانه که مجموع درآمد / سوم
حاصل از فروش درطول ماه به فروشنده پرداخت تا رسیدن به تسویه قیمت تمام کاالهایی قید شده درقرارداد 

 .درمدت زمانی که به توافق خواهند رسید 
 دوطرؾ باید ماهانه بصورت دوره ای قیمت فروش داخلی را با توجه به الزامات شرایط مراجعه / چهارم

 .نموده 
 درصورتیکه دوطرؾ نتوانند دوستانه اختالؾ خودرادرباره ی اجرای احکام و مفاد این قرارداد حل / پنجم

نمایند دادگاههای بؽداد صاحب اولویت برای حل اختالؾ می باشند و میتوانند برای حل مشکل به کمیسیون 
داوری که از دوطرؾ تشکیل شده است و به رهبری یکی از اعضای اتاق بازرگانی بؽداد و یا استانها که 

دوطرفین آن را انتخاب نمودند و طبق ضوابط مراجعه کنند اما احکام صاره الزامی نخواند بود و طرؾ اول 
 .می تواند درصورت قانع نشدن به دادگاه مراجعه نماید 

  
  
        
    (نماینده ) طرؾ اول                                                                 (      فروشنده ) طرؾ دوم 
                                                                                               مدیرکل شرکت بازرگانی عمومی 
                                                                                                   عالوه برسمت خود/ مصالح ساختمانی 

شرکت بازرگانی عمومی مصالح ساختمانی 
قرارداد تامٌن مصالح ساختمانی بمنظور بازارٌابی به شرط فروش 
  
 عالوه برسمت خود/ مدیرکل شرکت بازرگانی عمومی مصالح ساختمانی / نماینده / طرؾ اول 
 (فروشنده ) تهیه کننده / طرؾ دوم 
  
 مقدمه: 
 برای بازکردن درب معامله به روش فروش کمیسیونی بمنظور ارائه کاال برحسب نوع ( نماینده ) تمایل عامل

و مقداردرخواستیو از مهمترین توجهات و نگرانی های عامل اینکه مواد تهیه شده باید از منابع معتمد و شناخته 
شده باشد و از معینه آزمایشگاهی گذشته باشد و دارای گواهی ایزو باشد و رسیده آن به انبارهای عامل 

درتاریخ و زمان خاص درخدمت به اهداؾ بازاریابی خود با توجه با اینکه عامل ملزم به قبول هیچ گونه 
پیشنهاد از طرؾ تهیه کننده نمی باشد چون اگرتعداد تهیه کنندگان بیشترباشد آنگاه پیشنهاد به مزایده گذاشته 

خواهد شد و با تمام تهیه کنندگان به مذاکره بازخواهد نشست تا برطبق ظوابط که به آن اشاره شده باال بهترین 
 .پیشنهاد بین آنها انتخاب شود 

 قیمت هایی که اعالن خواهد شد برای یک تعداد محدود بعلت نوسانتت قیمت های بین المللی نهایی نخواهد بود
درصورتیکه / با بازار بزرگ تجاری داخلی به رقابت وارد خواهد شد ( شرکت ) بدلیل اینکه عامل 

دربازارداخلی مشابه آن عرضه شد با همان مشخصات و با قیمت پایین و یا باال برهردوطرؾ قرارداد اثرمنفی 
نخواهد گذاشت و دوطرؾ باید با شفافیت و بیطرفی و افتخارکاری دیگاه های خودرا تبادل کنند طبق احکام و 

 .شرایع جاری درکشورکه بنابراین توافق به عمل آمد 
 تعهدات فروشنده/ اوال 
 تمام تعهدات مالی را و ملحقات آن که بمنظوری فراهم نمودن سرمایه ( فروشنده ) طرؾ دوم / سرمایه گذاری

 :گذاری قیمت کاالی درخواستی توسط طرؾ اول تحمل نموده به ویژه 
1 –  تمام هزینه های گمرکی به شرط اینکه طرؾ اول به نام طرؾ دوم نامه دهد جهت ارائه به اداره کل

 .گمرک مبنی براینکه کلیه کاالهای واردشده برای شرکت می باشد 
2 –  حمل و نقل و بیمه کاال تا آن را دریافت کرده است درانبارهای طرؾ اول دربؽداد و یا دردیگرانبارها  (

 .که بعداً به توافق خواهد شد ( شاخه های شرکت درتمام استانها 
3 – مالیاتی که برعملکرد این فعالیت ها 
4 –  هرگونه هزینه یا هزینه های تحمیل شده درقانون به روز یا درآینده درعراق صادرخواهد شد. 
  
 طرؾ دوم باید مفاد قرارداد را اجرا نموده همان گونه که با طرؾ اول به توافق رسیده بود از لحاظ / یکم

مقدارکاال و مشخصات آن و جدول حمل و نقل و بسته بندی و عدم عرض کاالی وارداتی که به توافق طرفین 
 .رسیده است دربازارکه اسم شرکت را داشته باشد مگربا مجوز کتبی و موافقت طرؾ اول 

 طرؾ دوم ملزم به مشخصات تصویب شده از طرؾ اول و یا دیگرمشخصات بین المللی که از طرؾ / دوم
اعضاء مرکزی اندازه گیری و کنترل کیفیت به تصویب رسیده و یا دیگرآزمایشگاه های رسمی دولتی که به 

از طرؾ ( ایزو ) توافق طرفین خواهد دسید با ملزم نمودن تهیه کننده به ارائه ی گواهی معاینه تصویب شده 
 یکی از آزمایشگاه های معایه ی بین المللی که از سوی طرؾ اول به اعالن رسیده است 

 که برکلیه ی وارد کننده ها . . . % طرؾ دوم ملزم بدادن درصدی به طرؾ اول برای هرکاال به مقدار / سوم
 .الزامی و تعیین شده است 

 



 فزٍضگاّْای سًجیزُ ای خصَصی ٍ ّایپز هارکتْا 

 اقلٌم کردستان 

  

 بخش عربی 
  

-  فامٌلی 

-  مجٌد 

-  زارا 

 

-  النخٌل 

-  المنصور 

-  بشٌر 

الشٌوخ 

https://mail.google.com/mail/u/0/h/1ah8vxb3s4jxh/?view=att&th=15bedd27371e7b19&attid=0.1&disp=inline&safe=1&zw


 تاسيس يا تاسساسي فزٍشگا ّاي سًجيزُ اي در عزاق

 (   شرکت فروشگا ه های زنجٌره ای عراق)وزارت تجارت 
                                                 
 از تمام  شرکت های داخلی و عربی و خارجی که در زمٌنه طرح رٌزی و ساخت و سرماٌه گذاری در زمٌنه  فروشگاه های

 .  زنجٌره ای صاحب تجربه و تواناٌی اند دعوت به همکاری می نماٌد
 شراٌط الزم برای همکاری و شرکت در اٌن پروژه ها: 
  
 باغچه ها و فضای سبز ,سالن های کنفرانس ,مراکز تفرٌحی ,غذا خوری ها , نقشه ها و طرح های کامل ازخود  ساختمان

 .پارکٌنگ ها و سروٌس های بهداشتی و غٌره 
  
تمامی شرط ها و قرار داد های شرکت های عالقه مند به سرماٌه گذاری باٌد تابع قوانٌن سرماٌه گذاری در کشور عراق باشد. 
  و و قانون 1997سال  22قانون شرکت های سهامی عام به شماره ,  2006سال  13به عنوان مثال قانون سرماٌه گذاری

 .1986سال  32و قانون خرٌد و فروش ش 1997سال21شرکت های سهامی خاص ش
3-خود را به همراه پروژه های  تکمٌل شده سابقشان به " سه سال آخر" شرکت های عالقه مند باٌد تمامی حسابات پاٌان سال

 .سازمان تحوٌل دهند 
4- شرحی ازبرنامه ها و پروژه های شرکت در کشور عراق 
5- شرکت ها باٌستی ٌک جدول مقرر شده در زمٌنه نحوه پٌشرفت کار و همچنٌن مهلت پاٌان پروژه به سازمان تحوٌل دهند  . 
6- برای اطالعات بٌشتر و همچنٌن درٌافت مدارک الزم از سازمان  و همچنٌن تسلٌم اسناد و مدارک الزم به دفتر شرکت

 :مراجعه شود 
نزدٌک مٌدان التحرٌات دفتر شرکت –کمب ساره  -استان بغداد 
قرب من ساحه التحرٌات –کمب ساره -بغداد 
                                                                                                 مدٌر کل سازمان 

 فروشگاههای زنجٌره ای عراق                                                                                                
 



 ثثت شزكت در عزاق 

 ثبت شرکت در عراق برای کلیه اتباع خارجی
 امکانپذیر است 

 در اقلیم کردستان ثبت شرکت بصورت مجزا
 و در بخش عربی مجزا ثبت می گردد

دو نوع شرکت در عراق به ثبت می رسد 

1-  (  درصد 100با مالکیت ) ثبت شرکت محلی
 (درصد  51 -49در حال لؽو و تبدیل به قانون ) 

2- ثبت شعبه ای از شرکتهای خارجی 

 در کردستان عراق با ثبت شرکت اقامت برای
ایرانی ها صادر می گردد اما در بخش عربی 

 فعال اقامت صادر نمی گردد 



 هشاياي ثثت شزكت در عزاق

 
 امکان مشارکت در مناقصات خرٌد و ساخت و ساز عراق صرفا برای دارندگان شرکت

 در عراق
 امکان خرٌد ٌا اجاره ملک ، دفتر کار ، انبار ، خودرو و غٌره 
 ماهه 6و  3اخذ روادٌد تجاری متعدده 
امکان مراجعات سرٌع به ادارات ، اتحادٌه ها و دفاتر تجاری در عراق 
 ارزٌابی مستمر بورسهای کاالٌی ، رقبا ، نرخهای بازار و غٌره 
دستٌابی سرٌع قبل از دٌگر تامٌن کنندگان خارج از کشور به مقررات اقتصادی 
 امکان واردات کاال مستقٌما توسط خارجٌان مقٌم از اٌران و دٌگر کشورها به عراق 
امکان صادرات انواع کاالهای عراقی و صادرات مجدد از عراق به خارج 
دستٌابی اولٌه به درخواستهای خرٌداران بخش دولتی و خصوصی عراق 
امکان پٌگٌری مطالبات پولی و بانکی بهتر از واردکنندگان و خرٌداران 
 امکان عضوٌت در برخی اتحادٌه ها و تشکلهای اقتصادی و صنعتی 
 امکان اخذ روادٌد بسٌاری از کشورهای خارجی از جمله اروپاٌی و آمرٌکاٌی 

 



 هذارک هَرد ًیاس جْت ثثت ضزکت در عزاق

1-  ثبت شركت جدٌد تجاري عراقی درجه ٌك 
     - ٌک نسخه فتوکپی رنگی از صفحات گذرنامه متقاضٌان 
     - ٌک نسخه فتوکپی رنگی از صفحات شناسنامه متقاضٌان 
     - وكالتنامه به وكٌل عراقً ثبت شركت ها در اٌران 
     -    دالر وجه نقد 5000پرداخت مبلغ تقرٌبی 
  
2- ثبت شعبه شركتهاي اٌرانً در عراق 
     - موسسه مادر ٌا قرارداد تاسٌس با ذكر نام و امضاء هٌات مدٌره شركت/ ٌك نسخه از اساسنامه شركت 
     -    درخواست ثبت شعبه روي سربرگ شركت  
     - موسسه به همراه گزارش هٌئت مدٌران در ضمن به همراه / ٌك نمونه از آخرٌن حسابات پاٌان سال شركت 
        برگه حسابات موارد زٌر باٌستً پٌوست شده باشند: 
        كپً سند حسابرسان شركت  -الف 
         ضمانت نامه رسمً از شركت مادر كه شامل برعهده داشتن تمامً مسئولٌتهاي مالً و قانونً اٌجاد شعبه در عراق باشد  -ب. 
      موسسه  تازه تاسٌس / چنانچه شركت )  موسسه اقتصادي مادر   / تهٌه گزارش بازرسً رسمً از دارائً ها و اموال شركت  -ج

 (  باشد و منع قانونً  وجود نداشته باشد نٌازي به گزارش كار پاٌان سال نٌست 
      - ٌك نسخه از وكالتنامه به مدٌر مسول شعبه ٌا شركتً كه قرار است در عراق تاسٌس شود با ذكر حدود صالحٌتها  و اختٌارات 
  -  تاٌٌد نامه اي از اداره هاي دولتً ٌا بخش هاًٌ در عراق كه شركت مربوطه قرارداد خدمات و اقدامات انجام شده ؛ تارٌخ شروع و

 پاٌان قرارداد و نٌز خدمات و ضمانت بعد از قرارداد در صورت  موجود بودن 

مدارک فوق باٌد ترجمه رسمی به عربی شده و به تاٌٌد سفارت عراق در تهران برسد 
     -     وكالتنامه به وكالي انتخابً عراقً جهت ثبت شركت كه باٌد به تاٌٌد سفارت عراق در تهران برسد 
     -   دالر وجه نقد  5000پرداخت مبلغ حدود 
  
  

 



 ثثت تزًذ در عزاق

 
به اداره کل ثبت برندهای وزارت صنعت یا وکیل   ارائه  درخواست بررسی برند

 رسمی عراقی 

 دالر 6000هزینه ثبت درصورت پرداخت به وکیل عراقی 
 آماده کردن فرم درخواست ثبت برند و دیگر مدارک الزم همچون پیرینت رنگی برند و

 ترجمه عربی گواهی ثبت برند در کشور مادر
جستجو در برندهای ثبت شده  در کل عراق اطمینان از عدم وجود تشابه آن 
پس از اتمام بررسی و تایید برند، پذیرش آن به درخواست کننده اعالم می شود 
 در صورت پذیرش اولیه برند در سه مرتبه پی در پی در نشریه برندهای تجاری

 90ونشانه های اقتصادی منتشر می شود واگر معارض داشته باشد می تواند در ظرؾ 
 روز از تاریخ انتشار اعتراض کند

 به محض تکمیل ثبت برند یک گواهی نامه، شامل اطالعات مندرج در بولتن به مالک
 برند داده می شود

 ماه از تاریخ درخواست ثبت نشود و کوتاهی از درخواست کننده  6اگر برند در ظرؾ
باشد، اداره بصورت کتبی به وی ابالغ خواهد کرد واگر مراجعه نکند، بعنوان رها شده 

 در سیستم ثبت خواهد شد
 



 ثثت تزًذ در عزاق

 
قابل توجه نکات 
 صاحب برند می تواند برند را بفروشد و یا به متقاضیان حقوقی بصورت کلی و یا

 جزئی آن را اجاره دهد
 در صورتی که شرکت بدون برند انتقال ملکیت کند، صاحب برند می تواند به نام برند

 خود تولید داشته باشد مگر در قرارداد ذکر شده باشد
 برند لؽو شده ممکن نیست به نام شخص دیگری دو باره ثبت شود، مگر بعد از گذشتن

 یک سال از تاریخ لؽو
باید لؽو برند ویا ثبت مجدد آن منتشر واعالم شود 
مالک برند با ثابت کردن اشکال و اشتباه و لؽو برند می تواند آن را تصحیح کند 
 مالک برند می تواند یک شخص حقیقی ویا اشخاص حقوقی را برای استفاده از برند در

 تولید بعضی از محصوالت و یا کل آنها مجازنماید
 مدت حفاظت از برند ده سال می باشد که قابل تجدید پس از ارائه در خواست تجدید و

 پرداخت هزینه های آن خواهد بود
مالک برند می تواند در خواست تجدید را تا شش ماه بعد از انقضای تاریخ ارائه کند  .

 در ؼیر این صورت برند لؽو خواهد شد
 



سزهايِ گذاري 

 کشور عراق جهت بازسازی و احداث راهها ، تونل ها ، سدهای آبی ، نیروگاهها ، پاالیشگاهها
، شهرک های مسکونی ، کارخانجات صنعتی ، بنادر ، فرودگاهها ، راه آهن و ؼیره از سرمایه 

 گذار خارجی دعوت به همکاری می نماید 

 مزاٌا: 

معافیت از انواع مالیاتهای داخلی 

  معافیت از عوارض گمرکی خروجی و ورودی 

 صدور اقامت جهت سرمایه گذاران و تمامی پرسنل خارجی آنها 

 تامین امنیت افراد ، تجهیزات و محل پروژه ها 

 امکان ممنوعیت کاالهای مشابه وارداتی 

امکان صادرات به اتحادیه کشورهای عربی بدون عوارض گمرکی 

دراختیار گذاشتن زمین و مکانهای متناسب بصورت رایگان 

 نهاد مربوط به ایجاد یک بنگاه اقتصادی توسط وکالی رایگان سازمان سرمایه  26اخذ مجوز از
 گذاری عراق

امکان ورود و خروج بدون مانع و قید شرط سرمایه و سود سرمایه گذاری از کشور 

تضمین اصل سرمایه وارده توسط نخست وزیری جمهور عراق 

 ارائه سوخت ارزان قیمت به واحدهای سرمایه گذاری 



 ًطاًی کویسیَى هلی سزهایِ گذاری عزاق 

 رسمیوبساٌت 

 www.investpromo.gov.iq  
 

 اٌمٌل  :info@investpromo.gov.iq 

 

عراق ، بغداد ، خٌابان کراده مرٌم ، منطقه سبز ، سازمان ملی  : آدرس  

 سرماٌه گذاری عراق

درضمن در تمامی استانهای عراق شعبات اٌن سازمان سرماٌه گذاری در 

 محل استانداری ارائه خدمات محلی و منطقه ای بصورت مستقل می نماٌد 

mailto:info@investpromo.gov.iq


 قزاردادّاي تجاري

  قراردادهای فروش ، نمایندگی و پیمانکاری بهتر است به سه زبان فارسی ، عربی
 وانگلیسی تنظیم شود 

 با توجه به عدم امکان حمل یکسره تا مقاصد مختلؾ در عراق ، نقطه تحویل کاال یکی
از مرزهای گمرکی مشترک پس از ترخیص و تشریفات گمرکی ایران و قبل از گمرک 

 عراق روی کامیون عراقی پیشنهاد میگردد

 در قراردادها مشخصات فرد تحویل گیرنده کاال در مرز و امضای او ذکر شود. 

 با توجه به محدودیتهای انتقال پول ، بهتر است نام صرافی و شخص دریافت کننده
 وجوه تعامل با نمونه امضای او در قرارداد ها درج گردد 

 در عراق امکان ارسال فکس میسرنیست و تماس تلفنی هم با مشکالتی روبروست لذا
 .بهتر است ایمیل طرفین مالک اطالع رسانی رسمی به یکدیگر در قرارداد تبیین گردد 

 با توجه به بی ثباتی نظام قوانین گمرکی ایران و عراق و ممنوعیتها و عوارض خلق
الساعه موقت یا مستمر ، صادرکنندگان ایرانی از قول و قطعیت دادن به تعهدات خود 

 .در آینده خود داری نموده و  همواره منوط به شرایط گمرکی نمایند

 مرجع رسیدگی به اختالفات تجاری دفتر رایزنی بازرگانی ایران در بؽداد یا کنسولگری
های ایران در استانهای کربال ، نجؾ ، بصره ، سلیمانیه و اربیل و یا اتاقهای بازرگانی 

 .تجار عراقی در استانهای عراق باشد 

 



 
 
 
 
 
 

خذهات پس اس فزٍش ٍ گاراًتي 

 
 در عراق گارانتی هنوز متداول نیست 

 گارانتی به خودی خود در کشور عراق درآمدزاست 

 اولویت خردید کاال و خدمات در عراق با ارائه دهندگان گارانتی می باشد 

 چنانچه شرکت ایرانی برای کاالی خود دفاتر خدمات بعد از فروش ایجاد

 .کند ، امکان قبول گارانتی برندهای جهانی در آن بازار مهیا خواهد بود 

 در مناقصات و خریدهای دولتی نیز گارانتی و خدمات پس از فروش از

 .گزینه های الزم و متمایز کننده در قیاس با رقبا محسوب می گردد 

 فرهنگ عراق بیشتر معطوؾ به تعویض قطعات است تا تعمیر. 

 برای ایجاد کارگاههای خدمات بعد از فروش بیشتر روی نیروهای

 .متخصص خارجی باید حساب کرد تا کارگران عراقی 



 تعطیالت رسوی ٍ ساعات کار 

 ضٍظ 14: تؼطیالت ضسوی ًطَض ػطام زض سال 
 پٌدطٌثِ ّا تؼس اظ ظْط ، خوؼِ ّا ٍ ضٌثِ ّا: تؼطیالت ضسوی ّلتگی 
 تؼس اظ ظْط یٌطٌثِ تا چْاض  2غثح الی  8: ساػات ًاض ازاضات زٍلتی

 ظْط 12غثح تا  8ضٌثِ ، پٌدطٌثِ ّا 
 تؼس اظ ظْط 3غثح الی  9: ساػات ًاض ترص ّای ذػَغی 
  حٌَهت ًظاهی ، تؼطیلی هطظّای ظهیٌی خْت تاض ٍ  : ایام اًتراتات

 هساكط
  هٌاسثتْای هصّثی ٍ سیاسی ّوچَى اضتؼیي حسیٌی ، سالگطز اػسام

 تؼطیلی تطذی هطظّای هطظّای ظهیٌی ،  : غسام ٍ ؿیطُ 



 سليقِ هصزف كٌٌذگاى

 
سلیقه عراقی ها تقریبا برابر سلیقه مصرؾ کنندگان کشور های خلیجی می باشد 

 در عراق کاالهای با سایز بزرگ و مقدار زیاد مورد عالقه مردم است 

 در شمال عراق کاالهای درجه و سه توسط مردم خریداری می شود و در جنوب
 کاالهای درجه چهار و پنج

 رنگ سبز مؽز . رنگهای تند و طرحهای شلوغ بیشتر مورد پسند مردم می باشد
 پسته ای محبوب ترین ررنگ در فرهنگ عراق است 

 مصواد ؼذایی چرب و شیرین ، بیش از آنچه در ایران مصرؾ میشود در عراق
 رایج است 

 فقط نوشته های عربی در جنوب و کردی در شمال بر روی بسته بندی توجه و
 .خوانده می شود 

 همچون ایران، کشور سازنده بویژه کشورهای صنعتی بسیار در خرید مردم
 تاثیر گذارند ، برای کاالهای حالل ، ساخت ایران پرفروشترین می باشد 

 

 



 کاًالْای تَسیع

 بزرگترین مرکز پخش و توزیع انواع کاالها در عراق همچنان در پایتخت در بؽداد صورت می
 پذیرد 

 دومن مرکز توزیع کاال در عراق شهر اربیل در اقلیم کردستان است. 

 هنوز در کشور عراق سیستم یک پارچه توزیع شکل نگرفته است که خود یک فرصت مافیایی
درحال حاضر توزیع از مراکز مده فروشی فوق الذکر همچنان بصورت . اقتصادی می باشد  

 .سنتی به استانهای سراسر کشور عراق صورت می گیرد 

 کانالهای ورودی کاال در عراق اول در اقلیم کردستان شامل سه شهر به ترتیب دهوک ، سلیمانیه
 .و اربیل می باشد 

 دومین کانال ورودی کاال به عراق از شهر بصره و بند ر ام القصر است به دلبل همجواری با
 .دو کشور ایران و کویت و نیز دسترسی به آبهای آزاد 

 سومین کانال ورودی از استان االنبار در ؼرب به دلیل همجواری با دو کشور سوریه و اردن
 .بویژه بندر عقبه اردن به لحاظ آبراه بین المللی مورد استفاده اهل تسنن عراق می باشد 

 بخش کوجکی از کاالهای عراق نیز مرز زمینی زرباطیه در استان واسط که همجوار با استان
 .ایالم و مرز مهران ما می باشد وارد می گردد

 



 فزٍش هستقین در عزاق

در کشور عراق امکان فروش مستقیم چه بصورت ایجاد فروشگاههای -
کوچک یا هایپر مارکتهای بزرگ برای اتباع خارجی با مالکیت صد 

 درصدر وجود دارد 

اجاره انبار و فروش بصورت عمده فروشی یا پخش مویرگی به خرده  --
 فروشان توسط خارجیان امکان پذیر است 

ایجاد شعباتی از فروشگاههای خارجی با همان شکل و شمایل مثال  --
امکان پذیر است بدون مشارکت ” پدر خوب ” رستورانهای زنجیره ای 

 عراقی ها 

فروش مستقیم خرده فروشی یا عمده فروشی بدون ثبت شرکت  و افتتاح  --
دفتر نیز بصورت دوره ای ، موقت یا دائم و یا در البی هتل ها ، 

مکانهای موجود در ادارات دولتی پؾ ورزشگاهها و ؼیره نیز امکان 
 پذیر است

 



هسائل اهٌيتي در عزاق             

 (بغداد ) بغداد  -1  
 (تکرٌت) صالح الدٌن  . 2 

 ( بعقوبه ) دٌاله  . 3 
 ( کوت ) واسط  . 4 

 ( العماره ) مٌسان  . 5 
 ( بصره ) بصره  . 6 

 ذی قار(  ناصرٌه)  . 7 
 (سماوه) مثنً   . 8 

 ( دٌوانٌه) قادسٌه   . 9 
 ( حله ) بابل    . 10 
 ( کربال ) كربال  . 11 
 ( نجف ) نجف  . 12 
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 همچنین مناطق حدود مرزی سراسر کشور
 عراق

  در عراق عکاسی و فیلم برداری در معابر
عمومی جرم است و درصورت مشاهده 

توسط نیروهای نظامی شخص دستگیر می 
 .شود 

 تردد بدون گذرنامه و مدارک شناسایی در
بخش عربی جرم محسوب شده و بازداشت 

 .می گردند 

  استفاده از تلفن همراه در ایستهای بازرسی
جرم و نسبت به توقؾ خودرو و بررسی 

 .دقیقتر مدارک فردخاطی می گردد 

 شرکت های خصوصی امنیتی و حفاظتی
جهت اسکورت و همراهی متقاضیان در 

 .عراق موجود است 



سفز ، اقاهت ، ٍيشا ٍ غيزُ 

 
 اربیل با ماهان برقرار است ،  –نیاز به ویزا ندارد ، هفته ای دو پرواز مستقیم تهران : اقلٌم کردستان

سفر با اتوبوس همه روزه از تهران ، کرمانشاه ، سنندج و ارومیه به شهرهای سلیمانیه و اربیل امکان 
پذیر است ، سفر با خودروی شخصی هم به حریم کردستان عراق امکان پذیر است ، مدت اقامت ده 

روز است که قابل تمدید می باشد  ، امکان سفر از کردستان عراق به استانهای عرب نشین جنوبی بدون 
 .ویزا میسر نیست 

 40در کردستان عراق هتل های دو تا پنج ستاره در هر سه شهر اربیل ، سلیمانیه و دهوک از  : هتل 
ایاب و ذهاب داخلی در اربیل فقط با تاکسی های کرم رنگ میسر است . دالر موجود است  300دالر تا 

 .که معموال از دو تا پنج دالر ثابت کرایه در یافت می کنند 

 فرهنگ ؼذایی کردستان تقریبا برابر ایران است و یک پرس ؼذا معموال از پنج دالر به باالست : غذا. 

 دالر نیست  5دو خط آسیا سل و کورک در کردستان فعالند که سیم کارت آنها بیش از : تلفن همراه  .
 .  تلفن های ایران نیز در آنجا رومینگ میگردد 

 اؼلب فارسی را متوجه میشوند ، شهروندان انگلیسی نمی دانند اما تجار و کارمندان ادارات تقریبا : زبان
 .بهترین زبان دوم در کردستان عراق عربی است . با زبان انگلیسی آشنا هستند  

 با ثبت شرکت ، خرید ملک و دیگر روشها امکان اخذ اقامت اقلیم کردستان میسر است که : اقامت دائم
 .با اقامت کردستان عراق ا سفر و زندگی در کل عراق امکان پذیر است  . سال به سال تمدید میگردد 



 سفز ، اقاهت ، ٍيشا ٍ غيزُ

 استان مرکزی و  15در بخش عربی امکان اخذ اقامت دائم برای اتباع ایرانی مقدور نیست ، برای سفر به
جنوبی عراق در بخش عربی نیاز به اخذ روادید رسمی از سفارت عراق در تهران دارد ، با ویزای یک بار 

ماهه   6ماهه و  3ورود عراق بصورت هوایی و زمینی می توان به آن کشور سفر کرد ، با ویزای چندبار ورود 
تجاری امکان سفر به کرات به تمامی شهرهای عراق بدون مراجعه به سفارت  میسر است ، خطوط هوایی 

عراقیه همه روزه به نجؾ و بؽداد پرواز دارد ، شرکت شمسای حج و زیارت هم همه روزه پروازهای ارزان 
 .قیمت در صندلی های خالی خود که اضافه بر نیاز کاروانهای زیارتی می باشد به متقاضیان ارائه می دهد 

 دالر موجود است ، همه هتل  300تا  10در بخش عربی هتل های یک ستاره تا چهار ستاره با قیمتهای : هتل
ها به لحاظ امنیتی به ایرانیان توصیه نمی شود ، از هتلهای طرؾ قرارداد حج و زیارت ایران به نرخ ارزانتر و 

 . مطمئن تری می توان استفاده کرد 

 فرهنگ ؼذایی بخش عربی نیز تقریبا برابر سلیقه ایرانی هاست اما با کمی تفاوت به لحاظ بهداشتی ، : غذا
 .دالر متفاوت است  50قیمت ؼذاها در این مناطق از یک دالر تا 

 در بخش عربی عراق خطوط تلفن همراه آسیا سل و زین متداول است ، در این قسمت هم سرویس : تلفن همراه
به ایرانی ها سیکارت دائم فروخته . رومینگ با تخفیفات ویژه برای زائرین و اتباع ایرانی قابل استفاده می باشد 

 .نمی شود و چنانچه کسی برای همیشه نیاز به تلفن دارد باید با شناسسنامه یک عراقی خریداری نماید 

 در شهرهای جنوبی عالوه بر تاکسی های نارنجی ، ون ها هم با نزخ ارزان مسافران را جابجا می : حمل و نقل
 .  دالر به باالست و به لحاظ سیاسی هم زیاد امن نیست  5نمایند ، قیمت تاکسی ها از 

 

 



 هذارک السم جْت اخذ رٍادی عزاق

 وٌزای انفرادی –الف 
 ( تورٌستی ) زٌارتی -1

 ماه 3 حداکثر: مدت خروج 

 ماه 1حداکثر : مدت اقامت 

 بار و ؼیر قابل تمدید 1فقط : اجازه ی خروج 

 مدارک الزم وٌزای انفرادی: 

  

         (ماه اعتبار 6حداقل ) اصل گذرنامه 

         زمینه روشن 3*4 دو قطعه عکس رنگی 

  

  توضٌحات : 
حضور صاحب گذرنامه یا بستگان درجه اول هنگام تحویل مدارک الزامی است. 

 روز کاری خواهد بود 10الی  2زمان تحویل ویزا بین. 

قبال عبور زائران از مرزهای کشور ایران را ندارد و مادامی که مرزهای کشور عراق باز میباشد  سفارت عراق هیچگونه مسئولیتی در
تماس حاصل ( گذرنامه مرز مهران )  08428225402-5: جهت دریافت اطالعات بیشتر با شماره تلفن .اقدام به صدور ویزا می نماید

 .فرمایید

متولدین ایران، عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس می توانند با ارائه مدارک نسبت به دریافت ویزا اقدام نمایند. 

 از عراق میتوانند با ارائه ( موافقت نامه ) با داشتن اقامت ایران و دعوت نامه ... ( افؽانستان، پاکستان، هندوستان،و ) کلیه اتباع خارجی
 .مدارک نسبت به گرفتن ویزا اقدام نمایند

با ویزای عراق میتوان به تمام شهرهای عراق به جز اقلیم کردستان سفر کرد. 

جهت دریافت (. فاقد ویزا میباشد.)اقلیم کردستان شامل سلیمانیه، دهوک، اربیل نیازی به صدور روادید عراق برای متولدین ایران ندارد
 .تماس حاصل فرمایید 3الی  88580830: اطالعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 

مت کلیه اتباع خارجی برای رفتن از کشور ایران به اقیم کردستان حتما نیاز به ویزای دولت عراق را دارند و مشمول دعوت نامه از اداره اقا
 .و وزارت خارجه کشور عراق می باشد

 



  

 :  وٌزای متعدده -2

1- به ایران " در این نوع ویزا شخص میتواند در تاریخ تعیین شده در ویزا ، به دفعات وارد کشور عراق شده و مجددا
 .باز گردد

2-  ویزای متعدده شامل اشخاص و شرکت هایی میشود که در کشور عراق در حال اجرای پروژه های اقتصادی و
 .تجاری هستند

  
 ساله 1ماهه و  6ماه،  3: مدت اعتبار وٌزا 

 نامحدود: دفعات ورود به کشور عراق 

 ماه 1حداکثر :اجازه اقامت  

  

مدارک الزم برای وٌزای متعدده: 
  (ماه اعتبار 6حداقل ) اصل گذرنامه 

    زمینه روشن 3*4 دو قطعه عکس رنگی 

توضٌحات: 
ساله بیش از  1ماه و برای ویزای  6ماهه بیش از  6ماه ، برای ویزای  6ماهه حداقل  3برای ویزای  مدت اعتبار گذرنامه

 .یک سال باید باشد

 روز کاری خواهد برد 2زمان تحویل ویزای متعدده حداقل. 

 در صورت مؽایرت شماره گذرنامه با دعوت نامه ، کپی گذرنامه قدیمی که با شماره گذرنامه مندج در دعوت نامه منطبق
 .می باشد، الزامیست

در کشور عراق می باشند، با ارائه اصل قرارداد  اقتصادی و تجاری شرکت ها و نهادهایی که مشؽول انجام پروژه های
             .ماهه می توانند به بخش بازرگانی سفارت عراق مراجعه نمایند 6یا  3عراقی جهت دریافت ویزای متعدده 

 



 وٌزای اعتٌادٌه  -3

که جهت  بیشتر جهت استفاده برای افرادی نوع و عنوان آن عادی می باشد و

مدت اعتبار اقامت آن سه ماه . اقدام می نمایند انجام کار در کشور عراق

 الزم به ذکر است که دفعات ورود آن فقط یک بار می باشد میباشد و

    مدارک الزم وٌزای اعتٌادٌه: 

 (ماه اعتبار  6حداقل ) اصل گذرنامه 

 رنگی، زمینه سفید 3*4دو قطعه عکس 
  توضٌحات: 

 روز کاری خواهد برد 2زمان تحویل ویزای اعتیادیه حداقل. 

 شرکت ها و نهادهایی که مشؽول انجام پروژههای اقتصادی در کشور

عراق می باشند، با ارائه اصل قرارداد عراقی جهت دریافت ویزای 

 .اعتیادیه می توانند به بخش بازرگانی سفارت عراق مراجعه نمایند

 



 ( :مانٌفست ) وٌزای گروهی  -ب 
 ماه 3 حداکثر: مدت خروج 

 ماه 1حداکثر : مدت اقامت 

 بار و ؼیر قابل تمدید 1فقط : اجازه ی خروج 

  

 مدارک الزم وٌزای گروهی: 
 (در صورت داشتن همراه در گذرنامه، کپی صفحه همراه)اصل گذرنامه یا کپی واضح از صفحه اصلی 

  در صورت داشتن همراه در گذرنامه، یک قطعه عکس )رنگی از صاحب گذرنامه  3*4یک قطعه عکس
 (رنگی از همراه

 برای دریافت ویزای گروهی یک نفر به عنوان نماینده برای دریافت ویزا اقدام خواهد نمود و نیازی به
 .حضور تمامی اعضاء نیست

 برای مسافرت با ویزای گروهی تمامی اعضا در طول سفر بصورت کاروانی باید سفر کنند و اجازه عبور
 .به تنهایی از مرز را نخواهند داشت

جهت دریافت اطالعات .سفارت عراق هیچ گونه مسئولیتی درقبال خروج از مرزهای زمینی کشور را ندارد
 .تماس حاصل فرمایید( مرز مهران) 08428225402-5: بیشتر با شماره تلفن 

 متولدین ایران، عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس می توانند با ارائه مدارک نسبت به دریافت ویزا اقدام
 .نمایند

 (  موافقت نامه ) با داشتن اقامت ایران و دعوت نامه ... ( افؽانستان، پاکستان، هندوستان،و ) اتباء خارجی
 .از عراق میتوانند با ارائه مدارک نسبت به گرفتن ویزا اقدام نمایند

درصورت تهیه نمودن بلیط قبل از صدور ویزا مسئولیت آن به عهده ی خود شخص بوده 

 



 هْوتزیي اتحادیِ ّای تجاری عزاق

  

 اتحادٌه رجال االعمال عراق: 
  
 راغب رضا بلٌبل: رئٌس اتحادٌه 
  
 (7193887 – 7173208:) تلفن-  

009641   
  
 اٌمٌل :Ibmu_2001@yahoo.com  

 info@Ibmu-Iq.org 
 وب ساٌت: www.ibmu-iq.org 
  
 بناٌه  –ساحه کهرمانه  –بغداد : آدرس

 الشرکه العربٌه
 

اتحادٌه اتاق های بازرگانی عراق 
  
 جعفر حمدانی: رئٌس اتحادٌه 
  
 7198056 – 7197627: )تلفن – 

7199419 – 7199831 )009641 
  
 (  7171872 – 7192479:) فکس

009641 
  
 اٌمٌل:  info@ficc.org.iq 
 وب ساٌت: www.Ficc.org.Iq 

 
 شارع السعدون –بغداد : آدرس 

 



 هزاكش اطالع رساًي تاسار عزاق

 
 ستاد وٌژه عراق در وزارت امورخارجه

 

 سٌد محمد مٌرحسٌنی:  نام مسئول 

 61152306   -  61152305: تلفن 
 66743845: فکس 
 وزارت امور خارجه  3اٌران، تهران ، مٌدان امام خمٌنی ، خٌابان امام خمٌنی ، ساختمان شماره : آدرس 

 

 راٌزنی بازرگانی اٌران در عراق             
 

 دکترناصر بهزاد: نام مسئول 
 7700055152و  0096415377856:  تلفن -

00964 
 00964-15379266:  فکس 
 اٌمٌل :iraq@tpo.ir 
 وبساٌت :www.tpo.ir/Iraq 
 خٌابان  –منطقه صالحٌه  –بغداد  –عراق : آدرس

مقابل درب   19زقاق  – 222محله  –کراده مرٌم 
 اٌران در بغداد.ا.سفارت ج

 

 راٌزنی بازرگانی اٌران در بصره     

 

 عبداالمٌر ربٌهاوی: نام مسئول •

و  009647710536749: تلفن •

00989166312203 
 rabihavi.tpo@gmail.com: اٌمٌل •
عراق ، بصره ، الراضمٌه ، کنار : آدرس •

 بٌمارستان اصدر التعلٌمی 



 در ايزاى   هزاكش اطالع رساًي تاسار عزاق

  

  راٌزنی بازرگانی عراق در اٌران 
  
 عقٌل موسوی : نام مسئول 

 88938866،  88938865: تلفن 
 021- 88971978:  فکس 
 اٌمٌل :Tehranattach@yahoo.com 
 وبساٌت:              --------- 

 11640تهران ، مٌدان ولی عصر ، پالک : آدرس 
 

  **************** 

 

  سفارت جمهوری اسالمی اٌران در بغداد 

 
 سردار اٌرج مسجدی:  نام مسئول 
 0096418842633و  099311309: تلفن 
 099312607: فکس 
 اٌمٌل :Embassy.media@yahoo.com 
 وبساٌت:  www.baghdad.mfa.ir.com 
 محله  –خٌابان کراده مرٌم  –منطقه صالحٌه  –بغداد  –عراق : آدرس

222  

–  19زقاق   
 

  

 اتاق مشترک بازرگانی اٌران و عراق 
  
 دکتر سٌد حمٌد حسٌنی: نام مسئول 
 021 88381329-31-88814181: تلفن   
 021 88814180: فکس  :فکس 
 اٌمٌل :iraniraq@gmail.com 
 وبساٌت  :www.ir-iqcc.com/fa 
 تهران،خٌابان مفتح،پاٌٌن تر از مٌدان اٌران ،: آدرس 

 8هفت تٌر، کوچه افشار،پالک 
  
  **************** 
  

  مٌز عراق در سازمان توسعه تجارت اٌران 
  
 گودرزی: نام مسئول 
 09126158752و  021 – 22662519و:    تلفن 

 021-22662649: فکس 

 اٌران ، تهران ، بزرگراه چمران ، محل دائمی : آدرس
 نماٌشگاههای 

 بٌن المللی اٌران ، ساختمان مٌالد طبقه دوم 
 
 



 کٌسَل گزی ّای ایزاى در عزاق 

 طزکٌظْلگزی ایزاى آدرص ًوایٌذگی
 80ضهن  41كطػی  126هحلِ ( تپِ ترتیاضی)گطزُ ترتیاضی 

 00964-533:ًس ًطَض ٍ هحل 

 533194848- 533194433: تللي ًوایٌسگی 

    sulaymaniah.mfa.ir:آزضس سایت 
 iranconsulate.isu@mfa.gov.ir: ایویل 

 سلیواًیِ

  تللي ًوایٌسگی

0662222444-2557444-2528444  
  iranconsulate.ebl@mfa.gov.ir:  آزضس ایویل 

 اضتیل

  60ذیاتاى  -هٌطوِ حی السؼس  -ًدق اضطف  -ػطام 
  تللي ًوایٌسگی 

7814132821-7814132819  
  iranconsulate.njf@mfa.gov.ir:  آزضس ایویل 

 najaf.mfa.ir:  سایتآزضس ٍب  

 ًدق

 ضاضع الوطًعیِ   آزضس ًوایٌسگی  

   032322905 تللي ًوایٌسگی    
  iranconsulate.krb@mfa.gov.ir آزضس ایویل    

  karbala.mfa.ir آزضس ٍب سایت    

 ًطتال

 م  /412/2/93تطاضؼیِ، ذیاتاى السطاخی، خازُ اتَالرػیة، پالى 

 (  200,201)61157801-66752243 تللي ًوایٌسگی    

   66752234 كاًس ًوایٌسگی    
  iranconsulate.bsr@mfa.gov.ir آزضس ایویل    

  basra.mfa.ir آزضس ٍب سایت    

 تػطُ



 هعزفی کتاب  



 ّزگش خستِ ًثاشيذ 
 

آرسٍهٌذ حضَر سثش ٍ پايذار شوا در تاسار تكز عزاق ّستن 



 راُ ارتثاطی تا ها  

 www.IranIraqTrade.comساٌت •

 
 IraTejarat@Gmail.comاٌمٌل •

 
 تلفن دفتر مشاوره تخصصی تجارت اٌران و عراق  •

    

55777178 – 021   

09120852750 


