هدف
نـگـاه

عــراق  38میلیــون نفــری ،ســومین مقصــد صادراتــی کاالهــا و خدمــات ایــران ،بــازاری
روبــه رشــد اســت کــه بــر اســاس آمارهــای رســمی میانگیــن رشــد 25درصــدی را در
 5سال اخیر ثبت کرده است .عالوه بر بزرگی حجم بازار ،برآوردهای بین المللی نشان
میدهــد ،عــراق میبایســت  400میلیــارد دالر بــرای بازســازی کشــور بــه ویــژه بعــد از
جنــگ بــا تروریســم هزینــه کنــد .ایــن  2ویژگــی عــاوه بــر درآمــد صنعــت روبــه رشــد نفت،
بر جذابیت اقتصادی عراق افزوده است.
مــا بــا اتــکا بــه تجربــه گــران ســنگ  25ســال فعالیــت بازرگانــی بــا عــراق ،بــرآن شــدهایم در
همایــش «بــازار عــراق» بــا حضــور مقامــات مســئول ،صاحبان صنایع ،ســرمایه گــذاران
و فعالین اقتصادی راهکارهای افزایش فعالیت اقتصادی در این کشــور را بررســی کنیم
تــا بــا همافزایــی بیشــتر و فرصــت ارتبــاط رو در رو ،رونــد صعــودی تجــارت و ســودآفرینی
مشــارکتکنندگان را بهبود ببخشــیم.
همایــش «بــازار عــراق» بــه شــما فعــال اقتصــادی گرانمایــه کمــک میکنــد تا با شــناخت
بــازار عــراق ،ســهم خــود از ایــن اقتصــاد را افزایــش دهید.

معرفی فرصتهای اقتصادی و سرمایهگذاری
ایجاد ارتباط حرفهای میان فعاالن اقتصادی و دولت عراق
بررسی روشهای تجارت ایمن با عراق
معرفیتوانمندیهایفنی-مهندسی،بازرگانیواقتصادیبرایحضوردربازارعراق

بازار عراق
بودجه
سال  84 :2016میلیارد و  700میلیون دالر
سال  68 :2017میلیارد دالر
سال  88 :2018میلیارد دالر
سال  122 :2019میلیارد دالر

رویکردها

راهکارهای توسعه بازار در عراق
مشاوره امضا و اجرای قراردادهای تجاری و فنی -مهندسی با دولت عراق و
دولت محلی اقلیم کردستان عراق
جدیدترین فرصتهای تجارت و سرمایهگذاری
کاهش ریسک عملیات بازرگانی
بررسی عملیات گمرکی
حمل و نقل
تسهیل عملیات پولی و مالی

صادرات

تولید نفت
سال 3 :2015میلیون و 389هزار بشکه در روز
سال 4 :2015میلیون و 75هزار بشکه در روز
سال  4 :2016میلیون و  483هزار بشکه در روز
سال  4 :2017میلیون و  489هزار بشکه در روز

سال  41 :2016میلیارد و  720میلیون دالر
سال  61 :2017میلیارد و  400میلیون دالر
*99درصد صادرات عراق نفت خام است.

واردات
سال  19 :2016میلیارد و  570میلیون دالر
سال  39 :2017میلیارد و  470میلیون دالر

رونــد رو بــه رشــد امنیــت و درآمــد دولــت عــراق،
موجــب شــده بســیاری از نهادهــا و ســازمانهای
دولتـــــــی و خصوصـــــــی از افزایــــش فعالیتهــای
اقتصادیحمایتکنند.

برگزار کننده

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

تراســت ورلــد یــک شــرکت تجــاری و خدمــات بازرگانی بینالمللی اســت کــه با بهرهگیری
از تجربـهی  30ســال فعالیــت بازرگانــی جهانــی در ایــران ،عــراق و ترکیــه ،فعالیــت جدیــد
خــود را بــه صــورت رســمی ســال  2015در ترکیــه آغــاز کــرد.
دفتــر مرکــزی تراســت ورلــد در شــهر تاریخــی اســتانبول قــرار دارد و دفاتــر منطقـهای در
تهــران ،بغــداد ،ســلیمانیه و بصــره بــه صــورت یکپارچــه فعالیــت میکننــد.
بــا ســقوط رژیم بعــث عراق در ســال  ،2003این مجموعه
از نخســتین شــرکتهایی بــود کــه بــا دولــت موقــت و
بعدهــا دولــت مرکــزی و دولــت اقلیــم کردســتان عــراق،
فعالیــت اقتصــادی را آغــاز کــرد و هماینــک بهعنــوان
شــریکی قابــل اطمینــان از ســوی دولــت مرکــزی بغــداد
و اقلیــم مرکــزی و احــزاب و گروههــای مختلــف عراقــی
شــناخته میشــود.
دامن ـهی متنــوع و حجــم فعالیتهــای گســترده مجموعــه تراســت ورلــد در عــراق،
گــواه روشــنی از توانمنــدی مــا و اعتمــاد عراقیهــا بــه ایــن مجموعــه اقتصــادی اســت.

شرکتکنندگان

صاحبان صنایع
تجار و بازرگانان
سرمایه گذاران
شرکت های فنی مهندسی
آب و انرژی
بانک و بیمه
سالمت و گردشگری
حمل و نقل
صنعت ساختمان
صنایع غذایی
فناوری اطالعات
کارشناسان حقوقی
کارشناسان گمرکی

ثبت نام

بــرای ثبــت نــام در نشســت و کارگــروه هــا بــه
وبســایت مراجعــه کنیــد.

جذب حامیان

بــرای اطــاع از شــرایط مشــارکت بــه عنــوان حامی
مالــی بــا دفتــر مرکزی در اســتانبول تماس حاصل
فرمایید.

اطالعات تماس

ترکیه ،استانبول
+905438100011
محلــه شــنلیکوی ،خیابــان فلوریــا ،پــا ک 33/1
ایران ،تهران
+989025680011
خیابــان جمهــوری اســامی ،روبــری ســفارت
ترکیــه ،پاســاژ گلشــن ،طبقــه همکــف پــا ک ۳۱
عراق ،بغداد
+9647710800011
عراق ،سلیمانیه
+9647723120011
عراق ،بصره
+9647723130011

