نظرة إجمالیة

العــراق الــذي تبلــغ ســكانه  38ملیــون نســمة هــو املقصد الثالــث لتصدیر البضاعة
واخلدمــات االیرانیــة ملــا فیــه مــن األســواق املتنامیة .وقد ســجلت اإلحصائیات أنه
قــد ســجل معــدل النمــو بنســبة  %25يف الســنوات اخلمســة األخیــرة .وباإلضافــة
إیل إتســاع أســواقه فــإن التكهنــات الدولیــة تشــیر إیل أن العــراق جیــب أن یصــرف
 400ملیــار دوالر إلعــادة بنائــه وخاصــة بعــد احلــرب عــی االرهــاب .وهاتــان املیزتــان
تزیــدان مــن جاذبیتــه إیل جانــب الصناعــات النفطیــة املتنامیــة فیه.
ً
وبإتكالنــا عــی خبرتنــا الثمنیــة الــي تعــود إیل  25عامــا يف النشــاط التجــاري مــع
العراق فقد قررنا أن نقوم يف املؤمتر ألســواق العراق ،والذي یقام حبضور املســؤولنی
والصناعینی واملستثمرین وكبار الناشطنی ،قررنا أن نقوم بدراسة أسالیب وحلول
خاصــة إلعــاء مســتوی النشــاطات اإلقتصادیــة يف البالد حیت نتوصــل ایل مزید
مــن التــآزر واجیــاد الفــرص للتواصــل املتقابــل ونســلك طریــق التصاعــد يف التجــارة
وحتســن حــاالت الرحبیــة لدی املشــاركنی.

األغراض

حتدید الفرص اإلقتصادیة واإلستثماریة
إجیاد التواصل املهين بنی الناشطنی اإلقتصادینی واحلكومة العراقیة
دراسة أسالیب ومناهج التجارة السلیمة مع العراق
حتدیــد القــدرات الفنیــة واهلندســیة والتجاریــة واإلقتصادیــة للتواجــد يف
األســواق العراقیــة

المناهج

املناهج اخلاصة بتنمیة األسواق يف العراق
اإلستشــارة يف توقیع وتنفیذ العقود واإلتفاقیات التجاریة والفنیة واهلندســیة
مــع احلكومــة العراقیــة واحلكومة املحلیــة يف إقلمی كردســتان العراق
الفرص التجاریة واإلستثماریة احلدیثة.
التقلیل من األخطار واملجازفات يف العملیات التجاریة
دراسة لإلجراءات اجلمركیة
الشحن والنقل
التسهیل يف العملیات املالیة والنقدیة

أسواق العراق
الموازنة

عام 2016م 84 :ملیار و 700دوالر
عام 2017م 68 :ملیار دوالر
عام 2018م 88 :ملیار دوالر
عام 2019م 122 :ملیار دوالر

إنتاج النفط

عام 2015م 3,389,000 :برمیل يف الیوم
عام 2016م 4,075,000 :برمیل يف الیوم
عام 2017م 4,483,000 :برمیل يف الیوم
عام 2018م 4,489,000 :برمیل يف الیوم

الصادرات

عام 2016م 41,720,000,000 :دوالر
عام 2017م 61,400,000,000 :دوالر

ً
*علما بأن النفط اخلام یشكل  %99من الصادرات العراقیة.

اإلستیراد

عام 2016م 19,570,000,000 :دوالر
عام 2017م 39,470,000,000 :دوالر

إن حــاالت األمــان املتزایــدة يف العــراق وعائــدات احلكومیــة
العراقیة جعلت الكثیر من الشــركات واملؤسســات احلكومیة
والقطــاع اخلــاص ،بــأن تقــدم الدعــم واحلمایــة لزیــادة
النشــاطات اإلقتصادیــة

الجهة المقیمة للمؤتمر

trustworld.com.tr
trust.conferences@gmail.com

إن شــركة تراســت ورلــد شــركة جتاریــة للخدمــات التجاریــ ة الدولیــة قــد بــدأت
ً
أعماهلــا احلدیثــة رمسیــا عــام 2015م يف تركیــا باإلتــكال عیل خبرهتا اليت تعــود إیل 30
ً
عامــا يف املجــاالت التجاریــة العاملیــة يف ایــران والعــراق وتركیــا.
ویقــع املكتــب الرئیــي لشــركة تراســت ورلــد يف مدینــة
إســطنبول األثریــة وهلــا فــروع فعالــة يف كل مــن طهــران
وبغــداد والســلیمانیة والبصــرة ،الــي تعمــل بشــكل
منســجم.
وبعــد ســقوط النظــام البعــي الســابق عــام 2003م كانت
هذه الشــركة من الشــركات األوائل اليت بدأت بالنشــاط
اإلقتصــادي مــع احلكومــة املوقتــة وبعــد ذلــك مــع احلكومــة املركزیــة وحكومــة إقلــم
ً
ً
كردســتان العــراق ،وتعـ ّـد اآلن شــریكا موثقــا للحكومــة العراقیــة املركزیــة واإلقلــم
املركــزي واألحــزاب واملجامیــع العراقیــة املختلفــة.
و إن جماالهتــا املنوعــة ونشــاطها املوســع يف العــراق یــدل عــی قــدرات الشــركة وعــی
ثقــة العراقینی هبــذه املجموعــة اإلقتصادیة.

المشاركون في المؤتمر

الصناعینی
التجار
املستثمر ین
الشركة الفنی ة واهلندسیة
البنوك واملصارف وشركات التأمنی
املجاالت الصحیة والسیاحیة
الشحن والنقل
البناء واإلنشاء
الصناعات الغذائیة
التقنی ة املعلوماتیة

التسجیل
لغــرض التســجیل يف املؤمتــر واملجموعــة،
یرجــی مراجعــة املوقــع اإللكتــروين.
إستقطاب الداعمین
ملزیــد مــن املعلومات عن شــروط املشــاركة
حتــت عنــوان داعــم مــايل ،یرجــی اإلتصــال
باملكتب املركزي يف إســطنبول.
اإلتصال بنا
تركیا-إسطنبول
+905438100011
حملة شنلیكوي -شارع فلوریا -رقم 33/1

ایران-طهران
+989025680011

شارعمجهورياسالمي-مقابلالسفارةالتركیة-
باساج گلشن -الطابق األريض -رقم31

العراق-بغداد
+9647710800011
العراق-السلیمانیة
+9647723120011
العراق-البصرة
+9647723130011

