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مقدمه مولف
کشور عراق با جمعیتی  40میلیونی خود و با واردات بیش از  90میلیارد دالری
در سال ،که بیش از  90در صد نیاز این ک شور تو سط واردات جبران می شود ،یک
بازار بسییییار ج،ام ،مو و اسیییتراتایک برای کشیییور ای دارای ادرت صیییادرات
محسوم می شود که حضور در این کشور

از بعد ااتصادی و

از بعد سیاسی

برای رکشوری میتواند دارای مزایای متعدد باشد .جمووری اسالمی ایران ،عالوه
بر مرز مشیییترس رسیییترده با عراق ،دارای ایوند ای تاریهی ،م ،بی و ام یتی
ر سترده با این ک شور میبا شد ،دا شتن حتی یکی از این اارامتر ا میتواند تاثیر و
نقش تعیین ک ده برای زمی هسییازی رسییتر یافتن حضییور در بازار یک کشییور
شود ،اما متا سفانه از این ظرفیت ب سیار مو برای صادرات ،ا ستفاده کافی و وافی
صورت نپ،یرفته ا ست ،به طوری که متو سط صادرات ک شورمان به عراق در طی
چ د سییال اخیر در حدود  6میلیارد دالر بوده که کمتر از  7درصیید ح

واردات

این کشور بوده است.
اطعا در ع صر امروز ،ح ضور در بازار ک شور ای دف در امر صادرات با وجود
حضییور رابای ادرتم د از سییایر کشییور ا ،نیازم د ش ی اخت دای و علمی جامعه
دف و آرا ی نسییبت به ملزومات ورود به آن عرصییه میباشیید که با توجه به این
ش اخت بتوان به مدل ا و طرح ای اات صادی مت ا سب با جامعه دف ر سید .در
این کتام سییعی شییده اسییت تما وجوه کشییور عراق از نگاه فر گی ،حکومتی،
اجتماعی و ااتصیییادی مورد تحقی و بررسیییی واات شیییود تا انشیییا ات بتواند
کمکک ده و راهرشییای تما سییازمان ا و افرادی باشیید که تصییمی به ت ارت و
توسعه روابط ااتصادی با کشور عراق دارند.
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در این کتام در فص ی ای اول تا سییو  ،محیط فر گی ،اجتماعی ،سیییاسییی،
حکومتی و اات صادی ت شریح داده شده ا ست .در ف ص چوار  ،سرمایهر،اری در
عراق و فرصیییت ای موجود در آن بیان شیییده اسیییت .فصییی ا

به تبیین

زیر ساخت ای عراق ته صیص داده شدها ست .م طقه سلیمانیه عراق و ب ستر ا و
اتان سی

ای اات صادی آن در ف ص

ش ش مورد بحث واات شده ا ست .در ف ص

فت و شیییت  ،ت ارت ای خارجی عراق و روابط ااتصیییادی ایران و عراق ،مورد
برر سی ارارداده شده ا ست .ف ص نو به ملزومات ورود به بازار عراق اخت صاص
دارد .فرصییت ا و تودید ای حضییور در بازار عراق نیز در فص ی د
ارارررفته است.

"وَمَا تَوْفِیقِی إِلََّا بِاللََّهِ عَلَ ْیهِ تَوَكََّلْتُ وَإِلَیْهِ أُنِیبُ"
مجتبی اسماعیلی
بهار 1398

مورد مطا عه
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تقدیم به امام حسن مجتبی (علیه السّالم):

ح

ث ای شما در ت گدستی چ د واژه نمیر د؛ که فراتر از یاات و باور

زمی ید؛ ر چ د ت واترین مرد در ت گ ای بر ه ایی ناجوانمرد… بسیار میشود که
به شما فکر میک ؛ به جَمَ که در آتش حمله ای مولکتان سوخت و به صدای
ضربه ای توفانی شمشیرتان؛ به صفین ،به نوروان ،به روز ایی که در ک ار ادر بودید...
اس با ما بگویید ای سردار ،چه شد که یک روز با یک میلیون زخ از مدائن باز
میرشتید؟ شما که روزی بهرغ کارشک ی ای ابوموسی اشعری و

دستانش،

مت اوز از  9زار نفر را از شور کوفه به میدان ج گ رسی داشتید و در صفین ،بار ا
تا مرز شوادت ایش رفتید؟ با ما بگویید چه شد که آتش ج گ فرو نشست و معاویه
جان سا به در برد؟ با ما از آن یک میلیون زخ که به مراه داشتید ،به اندازه یک
میلیون در می که با آن عبیدا لّهبن عباس را خریدند بگویید! ب میرزی و دندان
میفشاری از ای که جگرتان

وز میسوزد و ااره ااره در تشت میریزد .و ی با ما

بگویید این از کدا زخ است؟ زخ ز ر «جعده» که مسرتان بود یا مان یک
میلیون زخ ؟

(م بت)http://forum.rasekhoon.net/thread/279345 :
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فصل اول
کشور عراق ،محیط فرهنگی و اجتماعی

 -1مقدمه
ارر بهوا ی جامعه ش اسی مرد عراق را بررسی ک ی باید از بافت دی ی،
م ،بی ،اومی و فر گی این کشور آغاز نمایی  .جمعیت عراق  40میلیون نفر است
که حدود  97درصد آنان مسلمان و  3درصد مسیحی ،یوودی ،صابئی ،ایزدی
(یزیدی) ،ا

ح و شیطان ارست د ،این ا ا بته رروه ای کوچک دی ی ست د.

ترکیب جمعیتی مسلمانان نیز به شک زیر است ۵۵-60 :درصد شیعه و 40-4۵
درصد س ی .از نظر اومی ۱۵ ،درصد جمعیت عراق ،کرد 3 ،درصد ترکمن ۲ ،درصد
1
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تعرفههای صادرات به عراق 2018

آشوری و کلدانی و  ۸0درصد عرم ست د .این به مع ای آن است که کرد ا 4
میلیون نفر ،ترکمن ا  700تا  ۸00زار نفر و آشوری ا و کلدانی ا  400زار نفر
برآورد میشوند .زبان رسمی کشور عراق عربی است و ی زبان اغلب مرد این کشور
عربی و کردی میباشد .فر گ در عراق ادمتی چ د زار سا ه و به اندازه عمر
ایدایش نهستین تمدن ا میباشد .صور فر گی از ابی نقاشی ،م سمه سازی،
اا یبافی ،شاعری و باالخص معماری مواره نزد مرد این سرزمین از محبوبیت و
مقبو یت باالیی برخوردار بوده است و بیشترین تعداد عا مان و

رم دان جوان

عرم را میتوان متعل به این م طقه دانست.

شک ( :)۱-۱عراق

سومریان که او ین ااوا ساکن در این م طقه بودند را میتوان ب یانر،اران
فر گ عراق نامید .بعد از آن تا مدت ا زبان و فر گ ااوا سامی که مسایه ای
غربی و ج وبی عراق را تشکی میدادند ،در عراق مورد استفاده ارار میررفت .با
2

www.takbook.com

تعرفههای صادرات به عراق 2018

رستر

فصل یازدهم

المرو امپراطوری ایران ،فر گ عراق تحت تاثیر فر گ ایران ارار ررفت.

با ایدایش اسال از شبه جزیره عربستان و رستر

آن به تما خاورمیانه ،عصری

جدید در زندری مرد این م طقه آغاز شد که برررفته از علو  ،مدنیت و

ر

اسالمی بود .خالفت عباسیان نیز بر های تاریهی به شمار میرود که در شک ریری
و شکوفایی فر گ مرد این سرزمین نقش بسزایی داشته است .با ادرت ررفتن
امپراطوری عثمانی دورهای جدید در رستر

و ایشرفت فر گ و تمدن در این

ناحیه را خورد .با اایان یافتن ج گ جوانی اول و سلطه امپراطوری بریتانیا بر این
کشور ،فر گ این کشور تا حدودی تحت تاثیر فر گ غرم ارار ررفت.
ادبیات عراق به میزان زیادی تحت تاثیر تاریخ سیاسی کشور است .در اواخر
 ۱970که دوره بوبود ااتصادی بود و نویس دران سرش اس عراای در مقاب حمایت
از رژی بعثی دایایی مان د م زل و ماشین دریافت میکردند و ساالنه رکدا
حداا یک تا یف م تشر میکردند .ج گ ایران و عراق د یلی برای افزایش نوشته
و ادبیات ملی بود و ی در این دوره بسیاری از نویس دران از عراق مواجرت کردند
مان د ن

وا ی نویس ده معرف که به آ مان مواجرت کرد .نویس درانی نیز که

ماندند و خوا ان ادامه نویس دری بودند باید چیزی مینوشت د که به ذائقه دیکتاتور
ساب

خو

آید چرا که حتی برخی مواات در برابر سکوت بوای س گی ی

میارداخت د .اواخر ارن بیست

مراه با نویس درانی مان د سعدی یوسف ،فاض

عزاوی ،موشین ا رملی،صالح حمدانی و فتح شیرکو بوده است .عراق زایشگاه
بسیاری از شعرای بزرگ است مان د فرزدق و ابوطیب مت بی در دوره عباسی ،در
دوره معاصر نیز شاعرانی مث ا بیاتی ،جوا ری ،نازس ا مالئکة ،احمد مطر ،بدر
شاکر سیام ،ا ز اوی ،ا رصافی و غیره میباشد.
3
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شک ( :)۲-۱عراق

جغرافیای عراق رونارون است و به چوار ناحیه اصلی بهش میشود :بیابان
(باختر فرات) ،میانرودان باال (جزیره) ناحیهای در میانه باالیی دجله و فرات،
کو سار ای شما ی در کردستان عراق ،و میانرودان اایین ،دشتی آبرفتی که از
نزدیک تکریت تا خلیج فارس رسترده است .کو ستان ای شمالخاوری عراق
بهشی از رستر

خاورسوی سامانه کو ستانیای ست د که از با کان ،ج وم

ترکیه ،شمال عراق ،ایران ،و افغانستان ر،شته و حتی به یما یا میرسد .ناحیه
بیابانی در ج وم باختری و استان ای مرکزی

مرز با عربستان و اردن جای

ررفته و از دیدراه جغرافیایی بهشی از شبهجزیره عربستان است.
این سرزمین را از آن رو عراق رفتهاند که از دیگر سرزمین ای عربی استتر و
در نزدیکی دریاست .کلمه عراق را از «عراق ا قربه» ررفته اند ،یع ی مشکی که
اایین آن سوراخ است .برخی نیز رفته اند «عراق» جمت «عرق» است ،به مع ای
«ساح دریا» و م ظور از آن ،ساح دجله و فرات است که به گا مدّ به سطح
4
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دریا می رسد و به آن وص می شود .برخی دیگر معتقدند که از «عروق ا ش ر»
(ریشه ای درخت) ررفته شده است .به مین سبب در زبان انگلیسی آن را
«ایراس» تلفظ می ک د ،به مع ای جای ار نه و درخت ،که برررفته از کلمه
فارسی «ایراه» است .سرزمین عراق به حاظ جغرافیایی ،شام سه م طقه است:
 استپ و بیابان(در ج وم و غرم)
 زمین ای است و دشت ای دجله و فرات (دیار بکر و آرارات)
 ناحیه ای کو ستانی (در شمال و شمال شرق)
دو رود دجله و فرات ،که از ترکیه سرچشمه می ریرد ،طوالنی ترین رود ای
عراق با  ۱۸۵۱و  ۲700کیلومتر است و در شمال بصره به

می ایوندد و اس از

تشکی شط ا عرم ،که امروزه آن را «اروند رود» می نام د ،و طی  ۱90کیلومتر به
خلیج فارس می ریزد .را ی این دو رودخانه طغیان کرده و کمبود بار
را برطرف می سازد ،زیرا بار

و بارندری

متوسط ساالنه در آن جا  ۲۵0میلی متر است.

رود ای کوچک دیگری از جمله دیا ه ،زام صغیر و زام کبیر نیز از عراق می ر،رد.
در سواح این رود ا کشاورزی ،به ویاه کاشت نه ای خرما و انواع میوه ،رون
دارد .شایان ذکر است که از تمامی خاس عراق ت وا  %3آن ااب کشت است .دجله
و فرات از دیر باز سرچشمه حیات و تمدن بوده و تمدن شکوفای بین ا ورین میان
این دو رود شک ررفته است و در حقیقت ،آبادانی ،شکوه و براایی این سرزمین در
ررو این دو رود است .از دیرباز ک اره ای این دو رود و میان آن ا سرزمین ای
است و حاص خیزی وجود دارد که زندری مرد این م طقه را تأمین میکرد .و
ا بته را ی نیز سی ای خروشان ب یاد مه آن ا را بر میانداخت .امروزه ،سد ای

5

www.takbook.com

فصل یازدهم

تعرفههای صادرات به عراق 2018

احداث شده بر روی دجله و فرات ،جریان رود ا را موار میک د .اسمت شما ی
عراق در بهشی که به نا ا زیره یا جزیره ابن عمر مشوور است و در نزدیکی آن
شور موص ارار دارد یکی از حاص خیزترین سرزمین ای عراق است .اسمت ایی
از بهش میانی عراق نیز به سواد مشوور است.
در عراق دو نوع خاس وجود دارد ،خاس رسوبی س گین که شام ریاخاس و
ر میباشد و در م اط رسوبی ایدا میشوند و خاس سبک بدون ر و ریاخاس
که میزان امالح آن غ ی میباشد در م اط صحرایی آبگیر ای رود ای دجله و
فرات بیشترین زمین ااب کاشت و اکثر جمعیت را در بر دارد .بیابان ج وم غربی
تقریباً نصف مساحت عراق را اوشانده است .دارای زمستان ای سرد مالی و تابستان
خشک و بدون ابر ،م اط کو ستانی شمال در راستای مرز ای ایران و ترکیه
زمستان سرد و بار

ای س گی ی را در به مراه دارد که را ی باعث سی رسترده

در مرکز و ج وم میشود.
در م موع عراق  ۱۸استان دارد که به ترتیب عبارت د از :بصره ،ا مث ی ،ذی
اار ،میسان ،ن ف ،کربال ،انبار ،اادسیه ،باب  ،واسط ،دیا ی ،بغداد ،صالح ا دین،
سلیمانیه ،ا تأمی  ،نی وی ،اربی و د وس .مرکز این کشور شور بغداد است که
اایتهت عراق به شمار میرود .این شور توسط ابوجعفر م صور خلیفه عباسی ب ا
شد و جز دورهای کوتاه ،در تما دوران خالفت عباسی اایتهت این دو ت به شمار
میرفت.
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 -2-1دين
 97درصد مرد عراق ایرو دین اسال (که در این میان  6۵درصد شیعه و 3۲
درصد س ی ست د( 3 ،درصد نیز ایرو مسیحیت و سایر ادیان ست د.

 -3-1زبان
زبان رایج این کشور عربی است .زبان کردی نیز در م اط کردنشین رایج است.
افزون بر آن ،زبان ای ترکمن ،آشوری و ارم ی در بهشوایی از عراق کاربرد دارد،
مچ ین در میان االیتوای ساکن در عراق ،فارسی و ترکی نیز کاربرد دارد.

 -4-1الگوي زندگی
مرد عراق به د ی ویاری ای خاص فر گی و اجتماعی خود ،از عالی و
ا گوی زندری و مصرف خاصی برخوردارند .در زیر به برخی از این ویاری ا اشاره
شده است .مرد عراق به حاظ تاریهی ،مواعیتی و وجود شور ای دی ی اکثراً
افرادی م ،بی و معتقد به آموزه ای اسالمی میباش د .مان د مرد ایران در بیشتر
جشن ا و اعیاد اسالمی مان د عید فطر ،عید اربان ،عید غدیر و میالد امامان ،ر
سال مراسمی به این م اسبت ا بررزار میک د .سرود ملی عراق به نا موط ی
ش اخته میشود.
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 -5-1نهادهاي اجتماعی و دينی
اکثریت مرد کشور عراق تابت دین اسال می باش د .در حدود دو سو جمعیت
س ت ست د ،در حا ی که ایروان سایر

مسلمانان عراق ،شیعه و یک سو نیز ا

ادیان نیز درصد کمی از جمعیت کشور را تشکی مید د .عراق کشوری با
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اومیت ای رونارون است و ساک ان آن را عرم ،کرد ،ترکمن ،رورانی ،ک ،آسوری،
م دایی و صابیین و  ...تشکی مید د .کرد ا در نواحی شمال و شمال شرای
عراق که به کردستان عراق مشوور است زندری میک د و از حاظ فر گی ،زبانی
و طرز اوشش با عرم ا متفاوت د.

به ع وان بهشی از امپراطوری کون ایران ،عراق مود تمدنوای باستانی بوده و
این مسا ه به ع وان یک سرمایه مع وی غ ی مایه مبا ات در بین عراای ا مطرح
میشود .شور تاریهی باب نیز (در نزدیکی شور حله امروزی) یکی از مراکز تاریهی
 فر گی عراق میباشد که یادآور اادشا انی چون حمورابی و بهتا صر است.شور ای سلیمانیه و اربی در شمال عراق ،از شور ای مو سیاسی ،ااتصادی و
فر گی محسوم میشوند .تعداد زیاد اماکن فر گی ،تشکلوای سیاسی و ص فی
و رسانه ای جمعی از ویاری ای مو این دو شور محسوم می شوند.

 -6-1رسانهها
تلویزیون ،رادیو ،سی ما ،روزنامه ،م له و وبسایت ای ای ترنتی از جمله ابزار ای
براراری ارتباط در عراق میباش د .در زمان حکومت صدا کمیت و کیفیت
رسانه ای موجود در عراق از وضعیت مطلوبی برخوردار نبود اما در حال حاضر
ایشرفت ایی در این زمی ه حاص شدهاست و سرمایهر،اری ای م اسبی در این
حوزه ان ا می شود .برای مثال

اک ون در عراق نزدیک به  ۸0ایستگاه رادیویی

وجود دارد .برخی از نکات کلیدی مرتبط با رسانه ا در کشور عراق شام موارد زیر
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میرردد :کد ای ترنتی مربوط به آدرس ای ا کترونیک و یا وم سایت ا  iqاست
مانرونه که در ایران  irمیباشد .چ دین ااراتور یا شبکه ارتباطی در عراق فعا یت
میک د برخی در م اطقی خاص و برخی در سراسر عراق .استان ای کربال و ن ف
سه ااراتور مهابراتی دارند )آسیا س  ،اثیر و شبکه ملی عراق( در زمان حکومت
صدا ت وا دو شبکه عامه و ا شبام به ریاست اسر صدا )که در واات متعل به
حکومت بعث بود( ،وجود داشت و استفاده از ما واره و ای ترنت در عراق مم وع بود.

ای ترنت ،تلفن ثابت و مراه در چوار سال اخیر رشد م اسبی داشته است .در حال
حاضر عراای ا به بیش از  300شبکه ما وار ای عربی زبان دسترسی دارند .برخی
از شبکه ای تلویزیونی در عراق عبارت د از:

 شبکه ا فرات
 شبکه ا مسار
 شبکه ا بغداد
 شبکه ا شرایه
 شبکه ا حره
 شبکه ا ورین
بیشتر حزم ا و رروه ا دارای شبکه ما وار ای معی ی میباش د .برای مثال حزم
اسالمی ،شبکه ای ا بغداد ،ا ورین ،رافدین را در اختیار دارد .استقبال مرد عراق
از بیشتر سریال ای ایرانی به علت سازراری آن ا با اخالق اسالمی و انسانی و
محوریت دین و خانواده در آن است و در سال ای اخیر تعداد زیادی از فیل و
سریال ای ایران در شبکه ای تلویزیونی عراق به نمایش درآمده است .در حال
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حاضر در شمال عراق دو ایستگاه تلویزیون فضایی (ما واره) تحت ع وان Kurdsat

و Kurdestan TVدایر ست د .در حال حاضر در شور سلیمانیه شمار زیادی از
رروه ای فر گی و سیاسی وجود دارند.

 -7-1عادتهاي خريد و مصرف
استاندارد زندری مرد عراق طی سال ای اخیر وضعیت م اسبی نداشته است.
با اایان یافتن چ دین دوره ج گ در این کشور بازار بزرری برای محصوالت داخلی
و خارجی در حال شک ریری است .آدام و س ن و شیوه زندری مرد به تدریج در
حال تغییر است ،این وضعیت به ویاه در نس ای جدید و رفتار ای مصرفی آنوا به
وضوح مشا ده میشود .مصرفررایی در عراق امروز بارز است اما به ادیده جدیدی
تبدی شده که آثار آن در بازار ای عراق مشوود است .مردان و خصوصاً جوانان در
موارد زیادی باس ای یکدست ورزشی )بلوز و شلوار( میاوش د و به مین صورت
در سطح شور حاضر میشوند .تعداد زیادی نیز از شلوار ای جین استفاده میک د
و برخی شلوار ای اارچه ای ساده میاوش د .طرح بسیاری از باس ای مرد نیز
ال گی و نظامی است .ایمت تلفن مراه تقریباً برابر با ایران است .متداو ترین نا
ت اری در عراق نوکیا است ،اس از آن موتوروال و سپس سامسونگ و ال جی و
مارس ای متفراه چی ی ارار دارند .در م موع زندری امروزه مرد عراق تا حدود
زیادی به مصرف ررایی و ج س ای وکس ررایش دارد.
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شک ( :)۵-۱عراق

 -8-1تعطیالت رسمی
روز ا و م اسبت ای مو در کشور عراق به دو دسته تعطیالت ملی و
م اسبت ای م ،بی تقسی میشوند .زمان ای بررزاری م اسبت ای یاد شده به
شرح زیر میباش د:

 -1-8-1تعطیالت سیاسی و ملی
استقالل عراق از حکومت بریتانیا در  3اکتبر  ،۱93۲انقالم عراق در ۱7

جوالی  ،۱96۸تصویب حکومت جمووری در  ۱4ژوئیه  ۲00۵و تحوی سال نو میالدی
از جمله مو ترین جشن ا ،تعطیالت و م اسبت ای این کشور میباشد.
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تاریخ روز ای جشن ملی و تعطیالت رسمی عراق عبارت د از:

 روز سال نو :اول ماه ژانویه میالدی
 روز ارتش :شش ماه ژانویه میالدی
 سال نو اسالمی :نو ماه ژانویه میالدی
 روز استقالل (روز ملی) :سو ماه اکتبر میالدی
 روز کاررر :اول ماه می میالدی
 روز جمووری ۱4 :ماه ژوئیه میالدی
 روز آزادی بغداد :نو ماه آوری میالدی
 روز فائو۱7 :ماه آوری میالدی
 روز آتشبس :شت ماه آروست میالدی
 سا گرد انقالم ۱7 :ماه ژوئیه میالدی
 روز بوار ۲۱ :ماه مارس میالدی

 -2-8-1مناسبتهاي مذهبی
در کشور عراق ایروان ادیان اسال  ،مسیحیت و یوود و نیز االیتوای ترکمن و
آشوری زندری میک د .از این رو در این کشور م اسبت ای مهتلف م،ا ب یاد
شده وجود دارد.
تاریخ م اسبت ای م ،بی عراق عبارت د از:

 عید فطر :اول ماه شوال

ری امری
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 میالد ایامبر ۱۲ :و  ۱7ماه ربیت االول
 عاشورا :ده محر ا حرا

ری امری

ری امری

 عید اربان ۱0 :ماه ذیح ه

ری امری

 عید غدیر ۱۸ :ماه ذیح ه

ری امری

شک ( :)6-۱عراق

 -9-1فرهنگ مذاکره
بعداز آش ایی با فر گ عمومی و عادت ا و رفتار ای معمول شوروندان و مرد
عراق ،زمان آن فرارسیده است تا کمی

با آدام و رفتار ای ایشان در

م اسبات ت اری و م،اکرات مربوطه آش ا شوی .

14

گا

www.takbook.com

فصل یازدهم

تعرفههای صادرات به عراق 2018

 -1-9-1ديدگاه کلی نسبت به ايران
طبیعی است که ج گ بین دو کشور و برخی از تفراه افک ی ا جوت ای اد
اختالف ،موجب دوری میان مردمان دو کشور شده است .اما به طور کلی بیشتر
عراای ا نیز ،از یادآوری دوران ج گ شت سا ه با ایران احساس مثبتی ندارند.
عراای ا در توصیف مسائلی مچون اخبار ایران ،آم و وا ،م اط جغرافیایی،
مسائ روز و حتی میزان ایشرفت تک و وژیکی ایران نسبتاٌ م صفانه برخورد میک د.

اما برخی از رروه ای ت درو را ی در مقا مقایسه دیدراه بیطرفی ندارند ،ا بته این
امر نیز اغلب به طور غیررسمی بیان میشود .اما معموالً ایشرفتهبودن ایران در
مسائ علمی وادرت م طقهای ایران را میا،یرند و بدان اذعان دارند ،به ویاه اساتید
دانشگاه ا از ایران امروز با مبا ات و تحسین سهن میروی د و یا برخی جوانان
عراای به حضور در ایران و نیز ادامه تحصی در آن عالاه زیاد نشان مید د و
انتظار کمک به عراق و مکاری در ایشرفت آن را دارند.

مرد عراق کمک ای ایران را رابطه ج گ با رروه تروریستی داعش یچ وات
فرامو

نمیک د و حتی رروه ای غیر شیعه آن را اذعان میک د و خود را به

ایران وفادار میدان د .به ر حال غیرااب انکار است که اشتراکات و ایوند ای م ،بی
و اعتقادی بهصوص ایاده روی اربعین و ا،یرایی آنوا از زائران ایرانی موجب نزدیک
شدن دو ملت رشته است .مواره مردمان ایران و عراق به ویاه در مراس م ،بی،
اعیاد اسالمی ،والدت ا و شوادت ائمه آیین ای س تی و دی ی را مان د یکدیگر
بررزار میک د و این عام ارتباط م اسبی را میان دو ملت و حتی دو حکومت برارار
نموده است.
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 -2-9-1آداب مذاکره
برخی از ویاری ای فر گی مرد و ت ار عراای ،که به م ظور بوبود فرای د
م،اکره می توان از آن ا استفاده نمود ،در زیر بیان شدهاست.

 آدام سال و احوال ارسی در عراق بدین صورت است که معموالً با افرادی
که بعد از مدت ا میبی د یا تازه آش ا میشوند ،سه بار سال میک د و
در سال علیک روزانه یک بار روبوسی میک د.
 افراد توسط ع وان یا ع وان و نا خانوادری آنوا مورد خطام ارار میریرند.
 در او ین دیدار ،دست دادن با دیگران امری عادی است.
 معموالً حفظ ارتباط چشمی با فرد م،اکره ک ده خوا د بود.

شک ( :)7-۱عراق
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 -3-9-1پايبندي به زمان
مرد عراق در رابطه با زمان ب دی و ان ا رفتار ای برنامهریزی شده به مواردی
خاص اایب د میباش د .برخی از این موارد به شرح زیر میباش د:

مشابه اکثر مرد خاورمیانه معموالً در ارار ا و مالاات ای کاری با تاخیر حاضر
میشوند .ب ابراین شروع جلسات ت اری با تاخیر زمانی ،امری غیرمعمول نمیباشد.
اماکن عمومی اندکی در عراق فضا ای م اسب جوت بررزاری مالاات ای ت اری
را در اختیار ت ار ارار مید د .در رابطه با وضعیت عمومی رفت و آمد در عراق باید
ذکر شود که ام یت راه ای بین شور ا عمدتاً توسط نیرو ای ارتش عراق تامین
میرردد .ا بته در برخی م اط نیرو ای خارجی نیز به این امر میاردازند .نیرو ای
عراای به م ظور تامین ام یت در عراق در فاصله ای بسیار نزدیک به

ایست و

بازرسی ای متعدد ارار دادهاند و در آن ا ر،رنامه مسافرین خارجی بررسی میشود.

مچ ین در برخی مکان ا نیز تفتیش بدنی و بررسی ساس ا و کیف ا صورت
میریرد، .ا در برنامهریزی زمان و مح ارار ای ت اری بایستی ،این موارد را مورد
نظر ارار داد.

17

www.takbook.com

فصل یازدهم

تعرفههای صادرات به عراق 2018

18

www.takbook.com

فصل دوم
محیط سیاسی و حكومتی عراق

 -1-2تاريخچه حكومت
کشور عراق در تاریخ یک اکتبر  ۱9۱9از حکومت عثمانی استقالل یافت و
مچ ین در سه اکتبر  ۱93۲از بریتانیا مستق شد .اس از متالشی شدن امپراتوری
عثمانی کشور ک ونی عراق که جزیی از آن بود در سال  ۱9۲0به تصرف بریتانیا
درآمد .کشور عراق از سه والیت موص در شمال ،بغداد در مرکز و بصره در ج وم
تشکی شد .تا سال  ۱9۵۸خاندان اشمی که تحت حمایت بریتانیا بود بر عراق
حکومت میکرد ،تا ای که در  ۱4ژوییه  ۱9۵۸با کودتای عبدا کری ااس برک ار شد.
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عبدا کری ااس با برانداختن حکومت سلط تی ،حکومت جمووری تشکی داد.
دوران حکومت عبدا کری ا ج سال طول کشید تا ای که در سال  ،۱963عبدا سال
عارف وی را از حکومت خلت نمود .عبدا سال عارف در سال  ۱966درر،شت و
برادر

عبدا رحمان عارف ،زما امور را در دست ررفت .در سال ،۱96۸

عبدا رحمان عارف توسط ج اح راست حزم سوسیا یستی عربی بعث برک ار شد و
حزم بعث توانست ادرت را در دست ریرد .و این آغازی برای به ادرت رسیدن و
حاکمیت صدا حسین در د ه ای آتی شد.

شک ( :)۱-۲آثار باستانی عراق

در سال  ۱9۸0ج گ ایران و عراق با حمله غافلگیرانه صدا به مرز ای ایران
آغاز شد که تا سال  ۱9۸۸ادامه یافت .به دنبال تواج ارتش عراق به کویت و ج گ
خلیج فارس کشور عراق با تحری ای ااتصادی روبرو شد و اسمت شما ی آن م طقه
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ارواز مم وع اعال شد .نوایتاً درای تواج

نظامی ایاالت متحده آمریکا و

ایمانانش در سال  ۲003میالدی ،حکومت صدا سرنگون شد .اما اس از حمله
نظامی امریکا که سریت به اایان رسید ،این کشور در سال ای اس از آن ،دوران
تاز ای به خود دید .به طوری که مزمان با حضور نیرو ای نظامی خارجی و نا
آرامی ای متعدد در نقاط مهتلف ،سران سیاسی عراق فوراً نسبت به ای اد
تشکیالتی موات به م ظور اداره امور جاری کشور و بررزاری انتهابات م لس و
ریاست جمووری ،اادا نمودند.
آرای مرد

اک ون دو ت موات و اار مان عراق که برآمده از

ست د ،مسئو یت اداره امور این کشور را برعوده دارند.

شک ( :)۲-۲آثار باستانی عراق
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 -2-2نوع و ارکان اصلی حكومت
کشور عراق دارای حکومت جمووری فدرال است .حکومت کشور دارای سه
شاخه اوه م ریه با  34وزیر ،اوه مق ه (یا مان اار مان عراق با  ۲7۵عضو) و اوه
اضاییه میباشد.

 -1-2-2قوه مقننه
اوه اانونر،اری در کشور عراق از دو رده م مت ملی ،شورای م طقهای و
استان ا تشکی شدهاست .م مت ملی از نمای دران تمامی ملت عراق تشکی شده
و ر عضو نمای ده  ۱00زار فرد است .نمای دران بر اساس اانون از طری انتهابات
سراسری انتهام میشوند .م مت ملی باید اوانین دو ت فدرال را وضت ک د و بر
ان ا کار ا و سیست ای دو تی بر اساس آنچه در اانون اساسی آمده ،نظارت داشته
باشد و نیز برای سازماند ی کار ا و ان ا وظایف محو ه یک سیست داخلی تدوین
ک د .حد نصام بررزاری جلسات م مت با حضور اکثریت اعضا ،معادل نصف تعداد
ک به اضافه یک است .تصمیمات در نشست ای م مت ملی با رای اکثریت است،
مگر در مواردی که در اانون اساسی رویه دیگری ذکر شده باشد.

مدت دورهی اار مان چوار سال بوده و  3۲9کرسی دارد که

اک ون ۵4

کرسی آن به حزم اتحاد انقالبیون برای اصالحات (سائرون) تعل دارد ،ائتالف فتح،
 ۵3کرسی را در اختیار دارد .حزم ائتالف نصر با  4۲کرسی و ائتالف دو ت
اانون(نوری ما کی) با  ۲6کرسی ،ائتالف حزم دموکرات کردستان عراق (بارزانی)
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با  ۲۵کرسی ،حزم ا وط یه با  ۲۱کرسی ،ج بش ملی ا حکی به ر بری سید عمار
حکی با  ۱9کرسی ،اتحادیه میو ی کردستان  ۱۸و ائتالف متحدون با  ۱4کرسی
نمای دران اار مان عراق را تشکی مید د .در واات اار مان عراق نماد آشکار نظا
دمکراتیک در این کشور محسوم می شود .کلیه اوانین و مقررات کشوری باید در
این نواد به تصویب نمای دران مرد و رروه ا برسد.

شک ( :)3-۲احزام عراق

 -2-2-2قوه مجريه
در کشور عراق ،ریاست جمووری مقا رئیس اوه م ریه را دارا میباشد .اوه
م ریه از رییس جموور و شورای وزیران تشکی شدهاست .م مت ملی رییس
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جموور و معاونش را با اکثریت دو سو آرا انتهام میک د ،دوره ریاست جمووری
ا ج سال است .ریاست جمووری 34 ،وزیر را تعیین میک د.

نظا فدرال در جمووری فدرال عراق از م اط  ،استان ا و اایتهت م اط
تشکی میشود .ر م طقه از دو استان و یا بیشتر تشکی شده است ،ب ابراین ر
م طقه ح دارد که یک م طقه واحد به شمار بیاید و دو ت ای م طقهای بر
سرزمین خود و ا ا ی آن بر اساس مرز ای اداری حکمرانی میک د .دو ت ای
م طقهای از اوه اضاییه ،م ریه و اانون ر،اری تشکی میشوند.

 -3-2-2قوه قضايیه
سیست اضائی این کشور ترکیبی از م موعه اوانین مدنی ارواایی واوانین شرع
اسال میباشد .وظیفه اوه اضاییه بررسی اختالفات بین تمامی اشهاص عادی و
روحانیون و مچ ین سازمان ای دو تی و غیردو تی است .اضات بر اساس دستور
ریاست جمووری و بر اساس نامزد ای معرفی شده از سوی شورای عا ی اضایی و
موافقت م مت ملی انتهام میشوند .اوه اضاییه از دادراه و دادستانی ک در ر
م طقه و استان تشکی شده که دادراه ا شام دادراه ای درجه یک ،استی اف،
یات ای تحقیقاتی و دادراه عا ی ست د .دادراه عا ی از دو یات اضایی و دیوان
عا ی تشکی میشود .اوه اضاییه فدرال از دادراه عا ی فدرال تشکی شده که خود
متشک از دو یات اضایی و دیوان عا ی است .شورای عا ی اضایی بر دادراه ای
اضایی فدرال نظارت دارد و بودجه شورا را تعیین میک د .این شورا رییس دادراه
عا ی فدرال را به ع وان رییس و ریاست دیوان عا ی را به ع وان معاون تعیین میک د
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که اعضای آن را معاونان رئیس دیوان عا ی ،روسای دادراه ای فدرال استی اف و
روسای دیوان عا ی م ط ای تشکی مید د .شورای عا ی اضایی اختیارات زیر
را بر عوده دارد:


تعیین رییس اعضای دادراه عا ی فدرال و ارائه اسامی آن ا به م مت
ملی برای تصویب



نظارت بر وظایف دادراه اضایی فدرال



تویه بودجه اوه اضاییه با ما گی وزارت دارایی ،این بودجه باید
عالوه بر بودجه ک دو ت ،از سوی م مت ملی تصویب شود



ارایه اسامی اضات دادراه ای فدرال

شک ( :)4-۲اوه اضائیه عراق
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 -1-3-2-2ديوان عالی
امور اضایی در عراق توسط شورای عا ی اضایی اداره میشود که این نواد
اعضای دیوان عا ی دادرستری ،بازرسی ملی و دیگر مقامات عا ی اضایی را برای
تأیید توسط شورای نمای دران تعیین مینماید .اعضای دیوان عا ی باید در زمی ه
حقوق مدنی و اانون شرع اسال متهصص بوده و با دو سو آرا اوه مق ه انتهام
میشوند.

 -2-3-2-2دادگاه فدرال قانون اساسی
دادراه فدرال اانون اساسی یک یات اضایی مستق از نه عضو است که از
سوی م مت ملی با اکثریت دوسو انتهام می شوند .این انتهام به شرح زیر است:

ا ج ااضی از بین  ۱0تن از نامزد ایی که شورای عا ی اضائی معرفی می ک د،
چوار عضو از بین فقوای شریعت و اساتید حقوق و کسانی که قب استاد ،وکی ،
مشاور حقوای دارند و یا در عرصه حقوق فعا یت دارند با حداا  ۲0سال سن انتهام
خوا د شد .این چوار تن از میان شت تن از افرادی ست د که از سوی شورای
وزیران معرفی می شوند .دادراه فدرال اانون اساسی باید بر اانونی بودن اوانین
نظارت داشته باشد و به توضیح متون اانون اساسی بپردازد.
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 -3-3-2-2دادگاه عالی
دادراه عا ی عراق اوانین خاص خود را دارد و در عین حال اوانین و حقوق وضت
شده در این کشور را به رسمیت می ش اسد از جمله وظایف و مسئو یتوای مصوم
سال  ۱969میالدی دادراه عا ی فدرال به شرح زیر است:

 نظارت بر مسایلی که در راستای اجرای اوانین فدرال است
 نظارت بر دعاوی که بین دو ت فدرال ،دو ت ای م طقه ای و استان ا
ایش میآید
 نظارت بر دعاوی میان دو ت ای م طقه ای و ادارات استانی
 نظارت بر دعاوی بین افراد و دو ت فدرال
عزل ااضی یا اعضای شورای عا ی اضایی جز در صورت محکو شدن به ج ایت
و یا محکو شدن به فساد م از نیست .عزل ااضی یا اعضای شورا بر اساس تصمی
رئیس جمووری ،درخواست شورای عا ی اضایی و موافقت شورای وزیران است.

ان من حقوادان ای عراق نیز از مراجعی است که در مباحث اانونی ،فقوی و حقوای
صاحبنظر بوده و در شک ریری اوانین و مقررات نقش دارد.
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شک ( :)۵-۲اوه اضائیه عراق

 -4-2-2هیات عمومی آزاد انديشی
رسا ت اصلی یات ،نظارت بر درستی ان ا وظایف دو ت میباشد .این یات
که از استقالل ما ی و اداری برخوردار است ،از یک رییس و یک معاون رییس تشکی
شده که از سوی م مت ملی و از بین چوار ااضی که شورای عا ی اضایی آن ا را
معرفی کرده ،تعیین میشوند .در یات یک روحانی نیز حضور دارد .وظایف این
یات به شرح زیر است:

 ایگیری اجرای م اسب اوانین و آئین نامه ای مربوط به خدمات کلی
و ارزیابی میزان ت اسب آن
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 کشف تهلفات اداری و ما ی که به سالمت و ان ا وظایف و خدمات
عمومی طمه وارد میک د ،تحقی در خصوص تهلفات ،ارجاع آن به
مسئوالن ذیربط و ایگیری آن
 صدور دستورات مقتضی برای تسوی در اجرای اوانین مربوط به کار
یات

تمامی موسسات دو تی موظف د تسویالتی برای ان ا کار این یات ای اد و در
صورت امکان مستقیماً به آن کمک ک د .تشکی

یات ،مدت کار رئیس یات و

معاونش ،حقوق افراد یات ،وظایف ،مصونیت ا و وظایف یات ای دیگری که
وظیفه نظارت را برعوده دارند ،بر اساس اانون است.

 -3-2وضعیت ريسك سیاسی
بر اساس ارزیابی ای ان ا شده توسط مراجت بین ا مللی ،کشور عراق یکی از
م اط با ثبات نسبی ک میباشد .طب ارزیابی ای ان ا شده توسط ص دوق
ضمانت صادرات ایران ،این کشور در طبقه ب دی ریسک ،رتبه فت را دارا میباشد
و سقف اعتبارات کوتاه مدت (زیر دو سال) برای این کشور معادل یک میلیارد دالر
و برای اعتبارات میانمدت و بل دمدت (باالی دوسال) نیز معادل یک میلیارد دالر
است.
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 -4-2افراد و گروههاي با نفوذ
به طور کلی در مورد رروه ا یا دسته ای اصلی موجود در عراق میتوان به ا ج
رروه زیر اشاره نمود:

 شیعیان که حدود  6۵درصد جمعیت را تشکی مید د
 کرد ای شیعه با  ۲0درصد جمعیت عراق در استان ای سلیمانیه،
اربی  ،د وس و کرکوس ساکن ست د
 ا

س ت که با  3۲درصد جمعیت عراق ،بیشتر در م اط شما ی و

ایرامون بغداد ارار دارند
 ترکمن ا که اک ون توسط حزم ترکمن ملی به فعا یت سیاسی
میاردازند
 آشوری ا با  3درصد جمعیت ،بهش بزرری از غیرمسلمان ای عراق
را تشکی

مید د و در دوره ای مهتلف اغلب درریری ایی با

حکومت ای موجود در عراق را داشتهاند
نمای دران احزام نیز از طری حضور در م لس و اعال نظر در خصوص
برنامه ای ایش وادی دو ت ،در دایت کشور نقش دارند .این روند توسط کلیه
احزام به رسمیت ش اخته شده است .در راستای حفظ دمکراسی ،احزام به این
فرای د اانونی اایب د میباش د .م موعه اوانین مصوم م لس در خصوص رروه ای
سیاسی ،نحوه حضور آن ا در فعا یت ای سیاسی و جایگاه آن ا در فعا یت ای
کشور را به روش ی مشهصنمودهاست .چ د نواد ادرت سیاسی دارند که عبارت د
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از :عشیره )به مع ای مان ابای یا عشایر( ،مراجت دی ی و احزام سیاسی .ادرت
رروه عشیره در این میان بیشتر است که عمده د ی آن به وجود ساختار بومی و
س تی در عراق امروز برمیرردد .بزررترین مرجت در عراق ،آیت ات سیستانی
میباشد که برخی از احزام نیز با حمایت ایشان عم میک د و مرد و احزام
مهتلف به فتوا ا و دستورات آن توجه زیادی دارند مان د فتوای ایشان برای اتحاد
جوت مبارزه با رروه داعش ،امور دفتر ایشان به عوده اسرشان میباشد.

در ادامه احزام ادرتم د کشور عراق معرفی میرردد .سید مقتدی
صدر روحانی بانفوذ شیعه ر بر جریان صدر یک یست مشترس با حزم کمونیست
عراق که (سائرون) اتحاد انقالبیون برای اصالحات نا دارد را معرفی کرد .این ائتالف
بر اساس مکاری ای ایشین با کمونیست ا از سال  ۲0۱6است که ر دوی آن ا
تظا رات ایی در بغداد علیه فساد و فراهررایی در دو ت را سازماند ی کردند.
حیدر ا عبادی ،نهستوزیر عراق ،ر بری ائتالف موسو به «ا صر» (بهمع ای
ایروزی ،اشارهای به ایروزی بر داعش) را برعوده داشت ،در حا ی که معاون
رئیسجموور ،نوری ما کی ،ائتالف دو ت اانون را ر بری کرد .اعضای حزم ا دعوه
اسالمی که عبادی و ما کی از اعضای آن ست د به طور آزادانه از ریک از این دو
حزم حمایت می ک د.
اعضای اصلی بسیج مردمی عراق که اکثراً از شبه نظامیان شیعه عربی ست د
و در ک ار نیروی زمی ی عراق از سال  ۲0۱4تا  ۲0۱7علیه داعش ج گیدند ،ائتالف
فتح را تشکی دادند .ائتالف فتح شام سپاه بدر ،عصائب ا

ح  ،کتائب حزمات

و کتائب اما علی است و توسط ادی ا عامری ر بری میشود .این ابالً بهشی از
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ائتالف دو ت اانون بودهاست که در دسامبر  ۲0۱7از این ائتالف خارج شد.
سید عمار حکی ر بر ائتالف مواطن ،سومین ائتالف بزرگ م لس عراق ،در
ژوئیه  ۲0۱7اعال کرد که م لس اعالی اسالمی عراق (که اس از مرگ
ادر

عبدا عزیز حکی  ،ر بر آن بودهاست) را ترس خوا د کرد ،و یک «ج بش

ملی غیراسالمی» جدید را شک خوا د داد ،این ج بش تازه ج بش ملی ا حکما نا
دارد .از  ۲9عضو م لس عراق از ائتالف مواطن ۲4 ،نفر به ج بش ملی ا حکما
ایوستهاند ۵ .عضو باایمانده نیز به اتحاد فتح ملح شدند.
از میان احزام کرد ائتالف اتحادیه میو ی کردستان و حزم دموکرات کردستان
از رروه ای مو و تاثیر ر،ار کرد ای عراق میباش د .در میان احزام عرم
س ی ،ائتالف متحدون که توسط اسامه ن یفی ر بری میشود ا بته حزم اسالمی
عراق که ر بر آن ،سلی ا بوری رئیس م لس عراق است ،از این ائتالف خارج
شدهاست و به حزم ا وط یه متعل به ایاد عالوی ،نهستوزیر ساب عراق ،و حزم
ا عربیه متعل به صا ح مطلک ایوستهاست ،این فورست مشترس ،ا وط یه نامیده
خوا د شد .در میان احزام مدنی که در تال

برای تشکی دو تی مدنی ست د،

ائتالف اصلی تشکی شده «ائتالف تمدن» است که توسط فائ شیخ علی ر بری
میشود این ائتالف از چوار حزم ملی ،غیرفراهای و یبرال به نا ای حزم مرد
برای اصالحات ،حزم ملی االتفاق ،ج بش مدنی ملی ،و ج بش ملی عراق تشکی
شدهاست .در حال حاضر در م لس عراق ،ج بش دموکراتیک آشوریان دارای ۲
کرسی ،م لس ملی کلدانی سریانی آشوری  ۲کرسی ،و حزم کمونیست عراق دارای
 ۱کرسی ست د.
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اس از ج گ کویت و عراق و وضت مم وعیت ارواز عراق به باالی خط  ۲3درجه
در سال  ۱99۱کرد ای عراق عمالً توانست د حکومت خود را تأسیس نمای د و با
ح اختالفات ررو ی و ایا علیه حکومت بعث ،حکومت م طقه را به عوده ررفت د.
کرد ا این خیز

را «رااه رین» مینام د .اس از ده سال و با حمله دوباره آمریکا

به عراق در شمال و شمال شرای عراق که به کردستان عراق معروف است کرد ا
حکومت خودمهتار کردستان را در جمووری فدرال عراق به طور رسمی تشکی
دادند .در دوره اخیر نیز نواد ای اصلی سیاست شام ریاست جمووری و وزارت
امور خارجه عراق توسط کرد ا اداره میرردد .کردستان عراق به شش استان تقسی
شدهاست که از این میان بر سه استان اربی  ،سلیمانیه ،د وس و اسمت ایی از
استان ای نی وا و دیا ه تسلط دارند .در چ ین شرایطی جوت موفقیت در بازار این
کشور و ان ا طرح ای کالن ااتصادی ،ت اری و سرمایهر،اری در عراق ،براراری و
حفظ ارتباط با اعضای رروه ای اجتماعی ،سیاسی ،ااتصادی و بازررانی را گشا
میباشد.

 -5-2محیط قانونی
در این بهش نظا اانونر،اری ،حقوای و اضایی شام اانون اساسی ،اوه مق ه
)م لس شورای ملی( ،اوای م ریه و اضاییه و دادراه ا ،اوانین ما کیت ،ما کیت
فکری ،رمرکی ،ک سو ی ،سرمایهر،اری ،ثبت و راهاندازی شرکت ا ،اوانین بانکی و
ما یاتی ،معافیت ا و مشوق ای اانونی سرمایهر،اری ،عضویت در ایمان ای
ااتصادی ،اتحادیه ای رمرکی و نواد ای بین ا مللی و اوانین و ضوابط بررزاری
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نمایشگاه ا بیان میرردد.

 -1-5-2قانون اساسی
اانون اساسی عراق در سال  ۲00۵تدوین و اس از ان ا

مه ارسی تصویب

رردید .در این اانون  6فص جدارانه وجود دارد که عبارت د از:

 اصول اانون اساسی
 حقوق اساسی و آزادی ای عمومی
 نواد ای دو ت فدرال
 نواد ای دو ت ای م طقهای
 ضمانت ای اانون اساسی
 احکا اایانی
برخی از اصول کلی اانون اساسی عبارت د از:

 حکومت عراق جمووری ،فدرال ،دموکراتیک و کثرترراست
 عراق کشوری چ دملیتی ،چ دم ،بی و چ د فر گی است
 آزادی م ،بی و آزادی بررزاری مراس م ،بی به رسمیت ش اخته
شدهاست
 دین رسمی کشور اسال است
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در عراق ،اانون اساسی جدید بر مب ای فدرا یز تصویب شده و مه نیرو ای
سیاسی ،اومی و م ،بی (و اغلب نیرو ای سیاسی شیعه از جمله م لس اعالی
انقالم اسالمی به ر بری آاای حکی ) با آن مواف

ست د و زبان کردی را که زبان

 ۱۸درصد مرد عراق است در ک ار زبان عربی که زبان حدود  7۵درصد مرد عراق
است رسمی اعال کردهاند .اانون اساسی جدید عراق عالوه بر زبان ای عربی و
کردی ،مچ ین زبان ای سریانی ،ارم ی و ترکم ی را در م اط و استان ای
خودشان رسمی اعال نموده و تدریس آن ا را در مدارس اجباری کرده است.

شک ( :)6-۲اانون اساسی عراق

 -2-5-2حقوق مالكیت
در اانون ما کیت کشور عراق به افراد و نواد ای داخلی و خارجی اجازه داده
میشود تا جوت سرمایهر،اری خصوصی و توسعه ملی نسبت به ما کیت زمین به-
طور خصوصی اادا نمای د .کمیسیون دعاوی ما کیت عراق و کمیسیون ح
35

www.takbook.com

فصل یازدهم

تعرفههای صادرات به عراق 2018

اختالفات ما کیت عراق مسئو یت ایگیری دعاوی ما کیت در این کشور را بر عوده
دارند .اوانین ما کیت عراق در سال  ۱96۸تصویب شدهاست .این اوانین اس از
اشغال عراق توسط ایاالت متحده ،در سال  ۲004میالدی اصالح رردیدهاست.

 -3-5-2قانون مالكیت فكري
عراق از  ۲۱ژانویه  ۱976میالدی به سازمان جوانی ما کیت فکری  3ایوست.
مچ ین این کشور ک وانسیون ااریس در زمی ه حمایت از حقوق ما کیت ص عتی
را در سال  ۱967امضا کرده است .م موعه اوانین و مقررات حمایتی عراق در
زمی ه ما کیت فکری با حداا استاندارد ای تعیین شده مهوانی دارند .با این
وجود با است اد به م موعه اوانین یادشده ،دو ت با جدیت از این ما کیت حفاظت
و متهلفین را مورد ایگرد اانونی ارار می د د.

 -4-5-2عالئم تجاري
ثبت عالئ ت اری در کشور عراق بر مب ای اانون شماره  ۲۱مصوم سال ۱9۵7
در زمی ه حمایت از عالئ ت اری و اصالحیه ای بعدی آن میباشد .اس از تکمی
فرموای مهصوص ثبت عالئ ت اری در اداره ذیربط( ،این اداره بایستی از عد
ثبت عالئ مشابه اطمی ان حاص ک د) ان ا ریرد .آخرین آروی فرصت دارند تا
اعتراض خود را به اداره ثبت عالئ ت اری عراق ارائه نمای د .عالئ ت اری ثبت شده
تا  ۱۵سال دارای اعتبار بوده برای مین مدت نیز ااب تمدید میباش د.
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 -5-5-2حق التالیف
اانون حمایت از ح ا تأ یف کشور عراق در سال  ۱97۱میالدی به تصویب
رسیده است .این اانون دارای  ۵3ماده است .اس از حمله آمریکا به عراق در سال
 ،۲003این اانون در سال  ۲004میالدی اصالح و نسهه نوایی آن تدوین رردیده
است .بر اساس اانون حمایت از ح ا تأ یف در کشور عراق ،دو ت متهلفین به این
اانون را به شدت مورد ایگرد اانونی ارار مید د.

 -6-5-2حق انحصاري اختراع
کشور عراق در سال  ۱970اانون ثبت ح انحصاری اختراع را تصویب نموده
است .این اانون در  ۲6آوری سال  ۲004میالدی توسط فرماندار نظامی ائتالف
حاک بر عراق با اصالحات متعددی رو به رو شده است .ح انحصاری اختراع به
مدت  ۲0سال از تاریخ تکمی فر ا و تایید اداره ثبت اختراعات عراق دارای اعتبار
میباشد .شایان ذکر است که اعتبار م،کور م وط به ارداخت مبا غ سا یانه تعیین
شده توسط اداره ثبت اختراعات از سوی ذینفت ح اختراع به حسام دو ت می-
باشد.
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شک ( :)7-۲عراق

 -7-5-2قانون سرمايهگذاري
اانون سرمایهر،اری عراق توسط اار مان این کشور در نشست د

اکتبر سال

 ۲006میالدی به تصویب رسید که اس از تایید رییس جموور در رسانه ای رسمی
م تشر رردید .شرایط و فرای د سرمایهر،اری محلی و خارجی در این اانون تشریح
شده است .دف از این اانون شام موارد زیر میرردد:


تشوی سرمایهر،اری و انتقال ف اوری جدید جوت ایشرفت ااتصاد
وتو ید مت وع



تشوی

بهش خصوصی عراق و سرمایه ر،اران خارجی جوت

سرمایهر،اری در عراق


کاریابی و ای اد اشتغال



حمایت از حقوق و اموال سرمایه ر،اران
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توسعه صادرات و افزایش ح

ت ارت خارجی عراق

در رابطه با طرح ای مسکن و ساخت و ساز ،سرمایه ر،ار عراای و خارجی ح
نگوداری زمین ای اروژه را فقط جوت احداث واحد ای مسکونی برابر تعرفه ای
که با موافقت م لس وزرا تعیین می شود ،دارد.

 -8-5-2تعهدات سرمايهگذاران
تعودات سرمایه ر،اران خارجی شام موارد زیر میرردد:

 اعال دای زمان آغاز کار اروژه
 ارائه صحیح دفاتر حسام ای شرکت به وکی م از جوت حسابرسی
 ارائه مطا عات طرح و تحقیقات و امکان س ی ای ف ی و ااتصادی
مرتبط با اروژه
 ثبت و نگوداری اطالعات مواد او یه وارد شده ،حفاظت محیط زیست
و ا زامات سیست ای ک ترل کیفیت
 موافقت با اوانین عراق و عم بر اساس برنامه ا و رو

ایی که برای

سرمایهر،اران تدوین شده است

 -9-5-2زمینههاي سرمايهگذاري
اانون سرمایهر،اری عراق ،سرمایهر،اری عراای ا و خارجی ا در کلیه زمی ه ا
به جز موارد زیر را م از اعال نموده است:
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 سرمایهر،اری در میادین استهراج و تو ید نفت و راز
 سرمایهر،اری در بهش شرکت ای بانکی و بیمه ا
 سرمایهر،اری جوت تملک اراضی خاص )به جز برای اروژه ای خانه
سازی( ،این زمین ا صرفاً توسط اتباع عراای ااب تملیک میباشد و
اتباع خارجی ت وا میتوان د به مدت  ۵0سال )این مدت ااب تمدید
است( از این زمین ا بوره برداری نمای د

شک ( :)۸-۲سرمایهر،اری در عراق

 -10-5-2ايجاد شعبه يا دفتر نمايندگی بازرگانی
مدارس موردنیاز جوت ثبت شعبه یا دفتر نمای دری بازررانی برای شرکت ای
خارجی بر اساس دستورا عم سال  ۲004میالدی عبارت د از:

 ارائه یک نسهه از م وز تاسیس صادر شده و به ثبت رسیده از سوی
سازمان ای ذی ربط در وطن اصلی
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 ارائه یک نسهه از اساس امه تایید شده شرکت از سوی سازمان ای ذی
ربط در وطن اصلی
 صورت ای ما ی آخرین سال فعا یت شرکت شام صورت ای سود و
زیان
 ارائه نامه از دفتر مرکزی شرکت به صورت رسمی و در سربرگ شرکت
که در آن خالصه ای از اطالعات و مواعیت شرکت و شهص مسئول
شرکت و یا مدیر شرکت که دارای اختیارات ثبت شعبه و یا دفتر
نمای دری ت اری در عراق باشد
 کارم د تا االختیار که میتواند نسبت به ثبت رسمی شعبه و یا دفتر
نمای دری ت اری اادا نماید و مسئو یت ثبت نیز به عوده او باشد تا
در برابر کارم د ثبت شرکتوا درخواست را امضا نموده و کار ای
تبلیغاتی را از طرف شرکت ان ا د د
 نمای ده یا وکی که مسئول اادامات اانونی شرکت در عراق باشد
 کارم د رسمی دفتر مرکزی که اداره ک ده فعا یت ای شرکت در
عراق باشد
تکمی نمودن ارسش امه مهصوص ثبت به طور دای و ارائه دو نسهه از آن
که یکی از آن ا نزد کارم د ثبت نگوداری میشود و دیگری به شرکت بازرردانده
میشود .کلیه مسئو یت ا و تبعات اانونی در رابطه با صحت و سق مطا ب اظوار
شده در نامه ثبت به عوده نمای ده تا

االختیار شرکت میباشد.

41

www.takbook.com

فصل یازدهم

تعرفههای صادرات به عراق 2018

 -11-5-2مراحل راهاندازي کار تجاري (کسب و کار)
جوت حضور در م ااصات و کسب و کار در کشور عراق و بازاریابی و فرو
مستقی در این کشور ،باید شرکت ،در اداره ثبت شرکتوای کشور عراق ثبت رسمی
شده باشد .ثبت شرکت عالوه بر امکان بازاریابی ،فرو

و مشارکت در م ااصات

عراق ،مزایای دیگری از جمله دریافت ااامت ت اری بل د مدت ،اخ ،م وز افتتاح
فروشگاه و دفاتر ت اری ،استفاده از تسویالت مهتلفی که کشور عراق و یا م امت
بین ا مللی به شرکت ای عراای اعطا می نمای د ،به مراه دارد.

 -12-5-2انواع ثبت شرکت
به چوار شک امکان ثبت شرکت در عراق میسر است:
 ای اد یک شرکت مستق جدید ایرانی که تما سوا آن متعل به
اتباع و شرکت ای کشور ایران میباشد
 ای اد شعبهای از یک شرکت ایرانی با مان نا و نشان که سوا آن
نیز میتواند تماماً متعل به اتباع کشور ایران باشد
 ای اد یک شرکت جدید با مشارکت اتباع عراای که در آن سوا طرفین
به تواف تعیین میرردد
 اعطای نمای دری یک شرکت ایرانی به یک شرکت یا بازرران حقیقی
عراای بدون حضور اتباع ایرانی

42

www.takbook.com

فصل یازدهم

تعرفههای صادرات به عراق 2018

شک ( :)9-۲سرمایهر،اری در عراق

 -13-5-2هزينه و زمان ثبت
روا ی بانکی مب ی بر ارداخت سرمایه شرکت و زی ه ای مربوط به ثبت
شرکت که این زی ه ا شام مبا غ ذی میباشد:

 مبلغ  ۲.000.000دی ار به ع وان حداا سرمایه او یه شرکت سوامی
 مبلغ ۱.000.000دی ار به ع وان حداا سرمایه او یه شرکت با مسئو یت
محدود
 مبلغ  ۵0.000دی ار به ع وان حداا سرمایه او یه سایر شرکت ا
 در صورتی که فعا یت شرکت مورد نظر فروش دری کاال (عمده و خرده)
در عراق باشد ،باید مبلغ  ۱00.000دالر آمریکا به حسام بانکی وزارت
بازررانی که متعاابا اعال میشود واریز نماید
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زمان الز برای صدور روا ی ثبت شرکت در عراق به طور متوسط دو ماه
میباشد .این زمان ممکن است به دالی مهتلف از جمله تعطیلی ای ایاای ادارات
بغداد و یا کام نبودن مدارس افزایش یابد.

 -14-5-2مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت
چ انچه ثبت شرکت مستق و جدید ایرانی یا ثبت شرکت مراه با اتباع عراای
مدنظر باشد ،مدارس ذی مورد نیاز میباشد:

 اص ر،رنامه ایرانی به مراه ترجمه رسمی آن به عربی
 اص ش اس امه ایرانی به مراه ترجمه رسمی آن به عربی
 روا ی عد سو ایشی ه ترجمه رسمی شده به عربی
 ترجمه رسمی سواب کاری
 ترجمه رسمی عد بد ی به سیست ما یاتی کشور ایران
 اص کارت بازررانی )در صورت موجود بودن(

 فر ای تکمی شده اداره ثبت شرکت ای عراق
کلیه مدارس ترجمه شده فوق باید به تایید سفارت جمووری عراق در توران
برسد .چ انچه ثبت شعبه ای از یک شرکت ایرانی با مان نا و نشان ت اری در
عراق مدنظر باشد ،مدارس ذی مورد نیاز است:

 یک نسهه از اساس امه و مدارس شرکت مادر
 فر ای تکمی شده اداره ثبت شرکت ای عراق
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 آخرین صورت وضعیت ما ی اایانی سال شرکت مادر با رزار

یات

مدیره
 نسهه ایی از روا ی بازرس رسمی از دفاتر ثبت شده حسابداری
 نامه از شرکت مادر (اصلی) شام تعودات کام ما ی و اانونی نسبت
به شعبه جدید در عراق
 وکا ت نامه مدیر معرفی شده شعبه عراق از شرکت مادر
 وکا ت نامه رسمی برای شهصی که جوت ثبت شرکت در عراق
مراجعه مینماید
 فتوکپی ر،رنامه و ش اس امه مدیر عام یا مسئول معرفی شده و اص
ترجمه شده آن
 سوابقی از ارارداد ای کاری مراه با روا ی ای حسن ان ا کار،
شروع و اایان کار
مدارس فوق باید به تایید اداره ثبت اس اد و شرکت ا و سفارت عراق در ایران
برسد .مچ ین مدیر عام انتهابی شعبه باید حضور دائ و ااامت در عراق داشته
باشد.

 -15-5-2ثبت شرکت در منطقه کردستان
برای ثبت شرکت در سه استان شما ی عراق شام سلیمانیه ،اربی و د وس با
توجه به شرایط م اسبتر کار و زندری ،ام یت و حضور شرکتوای خارجی و استقالل
این ناحیه شرایط کمی متفاوت است از جمله ضرورت اجاره دفتر کار که اب از
صدور روا ی ثبت شرکت میبایست به کارش اسان اداره ثبت شرکت ای م طقه
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کردستان ارائه رردد .جوت ثبت شرکت در م طقه کردستان تکمی و ارائه مدارس
زیر ضروری میباشد:

 اساس امه شرکت
 اظوارنامه ثبت شرکت
 آروی تاسیس و تغییرات شرکت ) مراه با روزنامه رسمی(

 صورت جلسه یئت مدیره و سوا داران شرکت جوت افتتاح شعبه و
تعیین نمای ده
 صورت جلسه اعضای یئت مدیره و سوا داران شرکت
 ترازنامه ما ی شرکت

شک ( :)۱0-۲سرمایهر،اری در عراق
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 -16-5-2قوانین گمرکی
آخرین اانون رمرس کشور عراق در سال  ۱9۸4تدوین شده است .در این اانون
نا اداره رمرس عراق «کمیسیون عمومی رمرس» میباشد .به استث ا مواد مهدر،
مشروبات حرا  ،مواد م ف ره و اسلحه ،معموالً صادرات و واردات سایر کاال ا م از
بوده و از طری

رمرکات موجود در مرز ای عراق ترخیص می شوند .ارزیابی

کاال ای صادره یا وارده به نحوی است که فااد تشریفات خاص یا بررسی ای
کارش اسی ویاه است و صرفاً بر اساس رروه کاالیی ارزیابی و تعیین عوارض می
شوند.
نکات ااب توجه در رابطه با رمرکات این کشور شام موارد زیر میرردد:

 ورود کاال ای متعدد به عراق و اتکای دو ت ای محلی به درآمد ای
رمرکی (به ع وان م بت مو داخلی در تامین مهارج دو تی) سبب رردیده
که اماکن متعددی تحت ع وان رمرس در این کشور فعا یت نمای د .در بین
رمرکات موجود ،رمرکات زاخو و ابرا ی خلی که در شمال م طقه
کردستان و

مرز با ترکیه و سوریه ارار دارند از ح

فعا یت و امکانات

بیشتری در مقایسه با سایر رمرکات برخوردار ست د .تعداد اایانه ای
رمرکی در عراق باالست به طوری که ت وا در سطح استان سلیمانیه ۱9
مرکز رمرکی فعا یت میک د .مچ ین در سلیمانیه سه واحد ،شور باژیر
شش واحد ،شاره زور چوار واحد و ا وین شش واحد رمرکی وجود دارد.

در شور ا وین دو واحد رمرکی مشابه بازارچه ای مرزی استان کردستان
ایران یع ی باشماق و سیران ب د فعا یت دارند.
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 رمرکات موجود در استان سلیمانیه به د ی ابتدایی بودن امکانات بیشتر
به ایستگاه ای ک ترل کاال شبیهاند و با امکانات محدود به اخ ،عوارض
مبادرت مینمای د.

اک ون حضور در بازارچه ای مرزی یکی از راه ایی

است که خریداران عراای و فروش دران ایرانی برای تبادل کاال استفاده
میک د .واردات به عراق آزاد بوده و ایچیدری ای رمرکی چ دانی ندارد.
تعرفه وارداتی ااال ضروری ) مچون دارو و مواد غ،ایی( به عراق به جوت
وجود ح

باالی تقاضا برابر صفر درصد ،ماشین آالت ص عتی و کاال ای

واسط ای یک درصد و سایر کاال ا معموالً حداکثر تا ا ج درصد میباشد.

 -17-5-2قوانین بانكی
بانک مرکزی ،مسئول مستقی سیاست ای او ی کشور است و این امر از طری
حفظ اعتبار اول ملی در مقاب دیگر ارز ا و مچ ین کا ش نرخ تور  ،امکان ا،یر
میباشد .اانون بانک مرکزی عراق دادن وا به وزارت خانه ای دو تی را م از
میشمارد .دف اصلی بانک مرکزی ،کمک به رشد ااتصادی کشور است و از
مسئو یت ای عمده آن میتوان به تعیین نرخ برابری ارز و نرخ بوره بانکی اشارهکرد.
عراق طی سال ای ر،شته از افزایش نرخ تور در بازار ،فشار ای زیادی متحم
شده ،به رونه ای که این نرخ را ی اواات به بیش از  6۵درصد نیز رسیده است .در
چ ین شرایطی بانک مرکزی به م ظور کا ش نرخ تور وارد عم شده و سعی نموده
تا این میزان را در مرز  ۱0درصد موار ک د.
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کلیه بانک ا و مؤسسات ما ی عراق توسط بانک مرکزی این کشور دایت
میشوند .در سیست بانکی عراق عالوه بر بانک ای این کشور بانک ای دارای سوا
خارجی ،محلی ،خصوصی و مؤسسات بانکی نیز فعا یت مینمای د.

بر اساس سیاست ای دو ت و اادامات بانک مرکزی عراق ،بانک ای آن کشور
از انواع سیست ای بانکداری جوت ارائه خدمات به مشتریان خود بوره میبرند .به
بیان دیگر بانک مرکزی عراق تال

ایی در زمی ه ای اد اشتوانه اانونی و اجرایی

الز برای ج،م سرمایهر،اری ای خارجی در تأسیس بانک ای خارجی در عراق
را صورت داده است .مشارکت ای خارجی در بانک ای عراای باعث ارتقای کیفیت
عملکرد این بانک ا رردیدهاست که از تاثیرات مثبت این عملکرد میتوان به صدور
کارت ای اعتباری ،استفاده از خودارداز ای ا کترونیکی و ارداخت وا ای مهتلف
و حوا ه اول به خارج از کشور اشاره نمود .برای ارزیابی عملکرد بانک ای عراای از
سیست جوانی  CAMELاستفاده میشود.

عراق سومین کشور عربی است که با دف بوبود عملکرد بانک ا و اایب دی به
اوانین و ارائه خدمات ایشرفته ،اادا به اجراکردن این سیست

نموده است.

کشور ای حاشیه خلیج فارس ،اردن ،ب ان ،انگلیس و ایران مشارکت بیشتری در
سرمایه بانک ای عراق داشتهاند.

 -18-5-2قوانین مالیاتی
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کمیسیون عمومی ما یات  ۱به ع وان زیرم موعه وزارت امور ما ی عراق در
سال  ۱9۸۲تشکی رردید .تشکی این کمیسیون بر مب ای اانون ما یاتی جمووری
عراق مصوم سال ۱9۸۱میباشد .این کمیسیون دارای  ۱4اداره مهتلف میباشد.

تعداد  ۱۸شعبه کمیسیون ما یاتی در شور بغداد و  ۲۸شعبه در ایا ت ای مهتلف
عراق ارار دارند .این کمیسیون مسئول ایگیری و اجرای شش اانون ما یاتی زیر
میباشد:

 اانون ما یات بر درآمد مصوم سال ۱9۸۲
 اانون ما یات بر اجاره امالس مصوم سال ۱9۵۲
 اانون ما یات بر زمین ای بالاستفاده مصوم سال ۱96۲
 اانون ما یات بر ارث مصوم سال ۱9۸۵
 اانون ما یات بر فرو

مصوم سال ۱997

 اانون ما یات بر نق و انتقال امالس مصوم سال ۲00۲
دف کمیسیون ما یاتی عراق ،افزایش میزان ارداخت ما یات داوطلبانه توسط
افراد و شرکت ا ،با تدوین برنامهریزی م اسب در اف زمانی میان مدت میباشد.

 -19-5-2قوانین کنسولی
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جوت ورود به خاس عراق نیاز به روادید وجود دارد که از سفارت عراق در توران
و یا ک سو گری ای واات در شور ای دیگر ایران ااب صدور خوا د بود .در حال
حاضر روادید یک ما ه توسط شرکت واایمایی عراق طی  4۸ساعت در توران صادر
میشود .مدارس اخ ،روادید شام دو اطعه عکس ،اص و کپی صفحه اول ر،رنامه
با حداا شش ماه اعتبار و تکمی نمودن دو فر سفارت میباشد .دارنده این روادید
م از خوا د بود از آغاز ورود به خاس عراق در فرودراه بغداد تا مدت  30روز کام
درآن کشور ااامت داشته باشد که در صورت زو تمدید خوا د شد.

صدور روادید ت اری بل دمدت با ارائه کارت بازررانی و متقاعد نمودن سفارت
عراق در ایران مب ی بر نیاز به چ د بار ورود به عراق ممکن خوا د بود .این نوع
روادید یک سا ه بوده و ت وا یک بار ااب تمدید است و اغلب برای بازررانانی صادر
میشود که شرکت مستق یا مشارکتی در عراق به ثبت رسانده باش د .مچ ین
سرمایهر،اران ایرانی به صورت ای مهتلف میتواند مشمول این نوع روادید رردند.

 -20-5-2حمايتهاي تجاري از صادرکنندگان
بررسی نوع و ح

محصوالت صادرشده از عراق نشانگر این است که صادرات

این کشور به طور عمده متکی بر صادرات نفت میباشد .در سال  ۲0۱7میالدی،
صادرات نفت خا و مواد حاصله از آن در حدود  97درصد از ک صادرات این کشور
را تشکی مید د.
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بروز ج گ ،بحران ای ااتصادی و اشغال توسط نیرو ای ائتالف ،زمی ه م اسبی
را برای تقویت ص ایت این کشور ،به م ظور حضور در بازار ای جوانی فرا
ن مودهاست، .ا ت وع کاال ای صادراتی این کشور بسیار محدود میباشد .با این
حال دو ت عراق در سال ای اخیر با بررزاری نمایشگاه ای تهصصی در حوزه ای
مهتلف و در اختیار ارار دادن تسویالت و امکانات ما ی ،زمی ه را برای صدور
محصوالت عراای به بازار ای دف خارجی فرا

نموده است.

شک ( :)۱0-۲صادرات به عراق

 -21-5-2عضويت در پیمانهاي اقتصادي و نهادهاي بین
المللی
این کشور در سازمان ای بین ا مللی متعددی عضویت یافته یا ناظر است .این
سازمان ا عبارت د از:
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 اتحادیه بین ا مللی ارتباطات
 سازمان جوانی غ،ا
 بانک عربی توسعه آفریقا
 رروه 77
 آژانس بینا مللی انرژی اتمی
 سازمان ک فرانس اسالمی
 سازمان کشور ای صادرک ده نفت ) اواک(

 بانک بین ا مللی ترمی و توسعه
 سازمان بین ا مللی وانوردی
 سازمان مل متحد
 ص دوق بین ا مللی اول
 بانک توسعه اسالمی
 سازمان بین ا مللی کار
 الیس بین ا مللی
 کمیسیون میان دو تی اایانوسی
 ک فرانس ت ارت و توسعه سازمان مل
 ص دوق کودکان سازمان مل
 سازمان توسعه ص عتی سازمان مل
 سازمان جوانی رمرس
 فدراسیون جوانی اتحادیه ای بازررانی
 سازمان جوانی ما کیت فکری
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 سازمان بوداشت جوانی
 سازمان جوانی واش اسی
 سازمان ت ارت جوانی )عضو ناظر(

 سازمان بین ا مللی استاندارد
 جمعیت صلیب سرخ
 کمیته بین ا مللی ا مپیک
 اتحادیه جوانی است
 ک فرانس جوانی کار
 سازمان بین ا مللی مواجرت
 دادراه جرائ بین ا مللی
 کمیساریای عا ی ا ا دران سازمان مل متحد
این کشور به د ی بحران ای سیاسی و ااتصادی سال ای ر،شته ،در ایمان
ااتصادی م طقهای و بینا مللی خاصی عضویت ندارد.
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 -1-3مقدمه
ااتصاد عراق وابستگی شدیدی به نفت دارد و به عبارتی بر اایه ااتصاد نفت
است .حدود  9۵درصد از ک درآمد ای نفت عراق از فرو

نفت این کشور حاص

میشود .ج گ ای متعدد عراق و تحری ای بینا مللی دراز مدت باعث عقب ماندن
ااتصاد عراق شده است .صادرات نفت از ر،شته نقش اصلی را در ااتصاد عراق بر
عوده داشته به طوری که  9۵درصد از درآمد خارجی این کشور را تشکی مید د.
عد توسعه در سایر زمی ه ا باعث بروز بیکاری  ۱۸تا  30درصدی و درآمد سرانهی
 4000دالری شده است .در سال  ۲0۱7استهدا تما وات در بهش عمومی
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نزدیک به  60درصد از ک
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استهدا ا را شام

میشد .بهش صادرات نفت

شغ ای بسیار کمی برای عراای ا ای اد کرده است .در حال حاضر درصد اایی ی
از خان ا (باالترین تهمین ا در سال  ۲0۱7حدود  ۲7درصد بوده) به طور رسمی
کار میک د .ااتصاد دستوری عراق ایش از اشغال این کشور توسط آمریکا ،ررونه
ما کیت ت اری در عراق توسط خارجی ا را مم وع کرده بود ،بسیاری از ص ایت
بزرگ را به شک دو تی اداره میکرد و تعرفه ای شدیدی بر کاال ای خارجی وارد
میساخت.
اما بعد از اشغال عراق در سال  ۱3۸۲حکومت ائتالف موات عراق به سرعت
دستور ای ا زا آوری ایرامون خصوصیسازی ااتصاد عراق و رشایش آن به روی
سرمایهر،اران خارجی صادر کرد .باشگاه ااریس در  30آبان  ۱3۸3ابول کرد تا
 ۸0درصد (معادل  33میلیارد دالر) از بد ی  4۲میلیارد دالری عراق به کشور ای
عضو این باشگاه را ببهشد .ک بد ی خارجی عراق در سال  ۱3۸۲معادل ۱۲0
میلیارد دالر بود که تا سال  ۱3۸3ا ج میلیارد دالر دیگر به آن اضافه شده بود.

درادامه این بهش سیست ااتصادی ،شاخص ای مو ااتصادی ،جمعیت ،تو ید
ناخا ص داخلی ،وضعیت بهش ای مهتلف ااتصادی ،میزان ذخایر ارزی ،تراز
حسام جاری ،دستمزد نیروی کار ،نرخ بیکاری ،نرخ تور  ،شبکه ای توزیت،
بازاریابی و تبلیغات ،نظا نرخ ر،اری و م ابت طبیعی کشور عراق مورد بررسی ارار
میریرد.

56

www.takbook.com

فصل یازدهم

تعرفههای صادرات به عراق 2018

 -2-3سیستم اقتصادي و نقش دولت
کشور عراق با جمعیتی حدود  40میلیون نفر ،از حاظ ااتصادی در رتبه شصت
و سومین ااتصاد بزرگ جوان ارار دارد .بر اساس آمار 97 ،درصد درآمد بازررانی
خارجی عراق از فرو

نفت و فراورده ای نفتی حاص میرردد .در سال ۲0۱7

تو ید ناخا ص داخلی این کشور بر اساس نرخ برابری ادرت خرید  ۱97/7۲میلیارد
دالر بوده است .تو ید ناخا ص داخلی عراق بر اساس نرخ تبادل رسمی ارز برابر
 ۸9/77میلیارد دالر میباشد.

بهش ای مهتلف ااتصادی کشور عراق شام ص عت ،کشاورزی و خدمات با
دشواری ای بسیار روبرو بوده و رشد متوسطی داشته است .وضعیت این بهش ای
ااتصادی در زیر شرح داده شدهاست.

شک ( :)۱-3ااتصاد عراق
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 -1-2-3بخش صنعت و معدن
فعا یت ص ایت تو یدی در عراق ارتباط بسیار نزدیکی با ص ایت نفتی داشت و
ص ایت اصلی در این مدت ص ایت ااالیش نفت و مواد شیمیایی و کود بود .اب از
سال  ۲003و بد ی ای تحمیلی عراق تا حدود زیادی راه ت وع محصول و خصوصی
سازی و آثار بار آمده از تحری ای بین ا مللی د ه  90را ررفت د .از سال
 ۲003مشکالت ام یتی مانت ادامه تال

برای ای اد مؤسسه ای ص عتی جدید

شد .احداث ساختمان و اب یه از این حاظ استث ا بود ،در سال  ۲000سیمان از
تو یدات ص عتی بزرری بود که متکی به نفت و راز نبود .ص عت مصا ح ساختمانی
و ساخت و ساز اس از ج گ ای عدیده عراق و تهریب رسترده این کشور از ص ایت
خود استفاده نمود و این ص عت از بودجه و سرمایهر،اری دو تی برای ص ایت زیر
ب ایی و اروژه ای مسکونی بوره م د بود .بهش ص عت و معدن عراق  6۸درصد
تو ید ناخا ص داخلی این کشور را تشکی داده و بزررترین بهش ااتصادی این
کشور محسوم میرردد .ص ایت عمده این کشور شام موارد زیر میشوند:

 .۱ص ایت نفت
 .۲ص ایت شیمیایی
 .3م سوجات و اارچه
 .4تو ید و فرآوری چر
 .۵ص ایت غ،ایی
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 .6کاال ای ساختمانی
 .7ترکیبات شیمیایی
 .۸ص ایت فرآوری و کود
 .9فرآوری و ساخت فلزات
نرخ رشد تو یدات ص عتی عراق در سال  ۲0۱۸میالدی تقریبا صفر درصد بوده
که رتبه  ۱۱0را در رشد تو یدات ص عتی در میان کشور ای جوان به خود اختصاص
داده است .که نشان از متواف ماندن تو یدات ص عتی در سال ای اخیر مید د.

شک ( :)۲-3نرخ رشد تو یدات ص عتی عراق

در بهش معدن استهراج فسفات ،نمک و سو فور در ابعاد محدودی ان ا می-
شود .اما از دوران  ۱970به بعد ص عت استهراج معادن در عراق طی ج گ با ایران،
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مم وعیت ای سال  ۱990و تحری ااتصادی سال  ۲003متواف شد .در سال
 ۲0۱7میالدی مصرف برق در عراق برابر  9۸/34میلیارد کیلووات ساعت و تو ید
برق برابر  60/60کیلووات ساعت بوده است .براین اساس  37/74کیلووات ساعت
واردات برق داشته است.

کشور عراق در سال  ۲0۱7میالدی معادل  300000بشکه در روز مصرف نفت
داشته است .تو ید نفت خا نیز در ر روز معادل  4/۵میلیون بشکه در روز بوده،
مانطور که روند تو ید نفت در عراق از سال  ۲0۱۸-۲00۸مشا ده میک ید تو ید
نفت در این کشور افزایش یافتهاست .تا ابتدای سال  ۲0۱۸میزان ذخایر اثبات شده
نفت در عراق  ۵/۱۱۲میلیارد بشکه میباشد .میزان ذخایر راز نیز  ۱09تریلیون
مترمکعب است ،که  ۲/۲درصد ذخایر راز جوان را تشکی مید د.

شک ( :)3-3روند تو ید نفت در عراق ( زار بشکه در روز)
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 -2-2-3بخش کشاورزي
بر اساس آمار سال  ۲0۱7میالدی ،حدود  ۱/۸میلیون کتار زمین ااب کشت
در عراق وجود دارد که این میزان ۱۲ ،درصد خاس این کشور را تشکی مید د .اما
به طور کلی از دیرباز ت وا  ۵0تا  60درصد از زمین ای ااب کشت در عراق برای
کشاورزی استفاده شدهاست .به د ی جوتریری ای اومی و سیاسی و در نتی ه
سوی نکردن زمی وای حاص خیز محدوده کردستان ،بهش کشاورزی رشد چ دانی
نداشته است .به ر حال ،عمده محصوالت کشاورزی عراق شام موارد زیر میشود:

 ر د و جو
 برنج
 سبزی ات
 خرما
 ا به
 راو و روسف د )چر (
 ماکیان خانگی )مرغ و ما ی(

با توجه به ساختار ااتصادی عراق و در حال توسعه بودن آن ،بهش کشاورزی
به ع وان یکی از بهش ای ااتصاد این کشور ش اخته میشود که حدود  ۵درصد
تو ید ناخا ص داخلی این کشور را تشکی مید د.
حدود  ۸0درصد آم مصرفی عراق از کشور ای مسایه سرچشمه میریرد،
برای مثال رود ای دجله و فرات از کوه ای شرق ترکیه جاری میشوند .اما در ک
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کمبود آم در عراق وجود ندارد و مقدار زیادی از آم ااب مصرف توسط رودخانه ا
وارد خلیج فارس میرردد .ازاین رو در عراق برنامه ایی جوت کسب درآمد از طری
صادرات آم به کشور ای عربی مسایه وجود دارد.

اس از نفت ،بیشترین صادرات عراق را خرما تشکی مید د ،بهرونهای که دو
سو خرمای جوان را این کشور تامین میک د و رتبه نهست را در این زمی ه در
اختیار دارد.

 -3-2-3بخش خدمات
بهش خدمات  ۲7درصد ک ااتصاد عراق را تشکی مید د .خدمات ما ی
ک ونی در عراق تحت تاثیر اصالحات اس از دو ت صدا ارار ررفته است ۱7 .بانک
خصوصی طی سال  ۱990به ان ا معامالت داخلی محدود شده بودند و ت وا امکان
ج،م تعداد کمی از سپرده ر،اران داخلی را داشت د .دو بانک دو تی به مراه این
بانک ا در ای تحری سال  ۱990به سهتی ورشکسته شدند.

برای خصوصیسازی بیشتر و توسعه سیست بانکی ،در سال  ۲003ائتالف موات
حاک بر عراق محدودیت ای بانک ای بینا مللی را در مورد معامالت بینا مللی از
بین برد و بانک مرکزی عراق را از نظر ک ترل دو ت در زمی ه معامالت بینا مللی
آزاد کرد.

بهش خدمات در ااتصاد عراق به جوت عد رشد و توسعه بهشوای مهتلف و
کمبود زیرساختار ای موردنیاز در شرایط مطلوبی ارار ندارد.
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ج گ ای داخلی طوالنی ،محرومیت شدید روستا ا ،عمومیت فقر و وجود
بیماران شیمیایی موجب نیاز شدید م اط رسترده ای از عراق به ویاه شمال کشور
و م اط روستایی به خدمات بوداشتی و درمانی شده است.

با وجود تال

سازمان ای خیریه بین ا مللی در تامین نیاز ای بوداشتی و

درمانی مرد عراق ،شدت نیاز ا در این بهش سبب شده تا بهشی از آن از طری
بازررانی خارجی تامین شود .شرکت ای داروسازی ایران از واحد ایی بودهاند که
از طری مرز ای استان کردستان به شمال عراق دارو ،واز ازشکی و بوداشتی
صادر کردهاند.

نیاز عراق به خرید تاسیسات و ت ویزات بیمارستانی ،واز بوداشتی و
آزمایشگا ی و مچ ین احداث مراکز بوداشت روستایی و بیمارستان ای شوری از
ظرفیت ای دیگر وارداتی ست د که نواد ای خارجی از جمله ایرانی می توان د آن
را تامین نمای د.

 -3-3جمعیت
کشور عراق دارای رروه ای اومی تقریباً مت وعی میباشد .جمعیت این کشور
در سال  ۲0۱7برابر با  39.۸میلیون نفر بوده است .در این سال تراک جمعیت برابر
 90/07نفر در کیلومتر مربت میباشد .عراق در سال  ۲0۱7از رشد جمعیتی برابر با
 ۲/9درصد برخوردار بوده است و مچ ین نرخ تو د برابر بوده است )نرخ تو د از
معیار ای رشد جمعیت است که برابر با تعداد افراد متو د شده در یکسال به ازای
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ر  ۱000نفر میباشد( که رتبه  47را در جوان دارد .میانگین امید به زندری مرد
عراق در سال  ۲0۱7برابر  70بوده است .نرخ مرگ و میر در مین سال برابر ۵/۱4
است که عراق رتبه  ۱۸۵را در جوان دارد .در جدول ذی به تیره ای جمعیتی مرد
این کشور اشاره شده است:

جدول( :)۱-3تیره ای جمعیتی مرد عراق

ردیف

نام تیره

درصد

1

عرب

75

2

کرد

20

3

ترکمن و آشوري

5

ویاری ا و نسبت ای جمعیتی مرد این کشور نیز در جدول ذی بیان شده
است:
جدول( :)۲-3ویاری ا و نسبت ای جمعیتی مرد عراق
رديف

نسبت يا ويژگی

میزان

1

نسبت جمعیت زير  14سال

 39/4درصد

2

نسبت جمعیت  15تا  64سال

 57/3درصد

3

نسبت جمعیت  65سال و باالتر

 3درصد

4

نرخ رشد جمعیت

 2/61درصد

5

نرخ زاد و ولد در هر هزار نفر

31/44
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6

نرخ مرگ و میر در هر هزار نفر

5/26

7

نرخ خالص مهاجرت در هر هزار نفر

0

8

9

10

نرخ مرگ و میر نوزادها (تا يكساله) در
هر هزار نفر
نرخ مرگ و میر کودکان ( 1تا  5ساله) در
هر هزار نفر
نرخ باروري زنان (تعداد موالید به ازاي
هر زن)

102

125

3/97

11

امید به زندگی در آغاز تولد (مردان)

 68/32سال

12

امید به زندگی در آغاز تولد (زنان)

 70/99سال

13

نرخ باسوادي در کل جمعیت باالي  15سال

 74/1درصد

14

نرخ باسوادي در مردان باالي  15سال

 84/1درصد

15

نرخ باسوادي درزنان باالي  15سال

 64/2درصد

 -4-3تولید ناخالص داخلی
در سال  ۲0۱7میزان تو ید ناخا ص داخلی کشور عراق بر مب ای برابری ادرت
خرید میلیارد دالر بوده است .تو ید ناخا ص داخلی ( )GDPبه تفکیک سو
بهش ای عمده ااتصادی و درآمد سرانه در جدول ذی ارائه شده است.

جدول( :)3-3تو ید ناخا ص داخلی ( )GDPبه تفکیک سو بهش ای عمده
ااتصادی و درآمد سرانه
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شاخص

میزان

تولید ناخالص داخلی

197.72میلیارد دالر

درآمد سرانه

 15663.99دالر

نرخ رشد تولید ناخالص

 -0.5درصد

داخلی

 68درصد

سهم بخش صنعت از GDP
سهم بخش کشاورزي از

 5درصد

GDP

 27درصد

سهم بخش خدمات از GDP

 -5-3شاخصهاي مهم اقتصادي
سیست ااتصادی عراق تابت بازار آزاد میباشد .بد ی ای خارجی این کشور در
سال  ،۲0۱7بر مب ای آمار ارائه شده توسط بانک جوانی 3۱/۵6 ،میلیارد دالر بوده
است .میزان درآمد ای این کشور برابر  ۵0/3۲میلیارد دالر و زی ه ا نیز معادل
 ۵۲/۵3میلیارد دالر بوده است .به طور تقریبی  ۸0درصد بازار عراق در انحصار
بهش ای دو تی میباشد ۱۵ ،درصد در اختیار افراد با نفوذ و  ۵درصد متعل به
بازررانان آزاد است .در ادامه به مو ترین شاخص ای ااتصادی عراق بر طب آخرین
آمار و اطالعات موجود اشاره شدهاست.

 -1-5-3نرخ تورم
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نرخ تور این کشور در سال ای ر،شته ب ا به عل رونارون ،نوسانات شدید و
نامتعاد ی داشتهاست .در شک ( ،)4-3نرخ تور طی سال ای ۲0۱۸-۲00۸
نشان داده شدهاست.

شک ( :)4-3نرخ تور

 -2-5-3نرخ بیكاري
کشور عراق به موجب ج گ ای ایاای که ت ربه کردهاست از وضعیت م اسبی
در بهش ای ااتصادی به ویاه تو ید برخوردار نبوده است .از این رو میزان بیکاری
مرد این کشور در سال ای اخیر افزایش یافته است .بر اساس آمار رسمی سال
 ۲0۱7میالدی ،نرخ بیکاری در کشور عراق  ۱4/۸درصد است .شایان ذکر است که
نرخ بیکاری در این کشور در سال  ،۲0۱6معادل با  ۱۵/۱درصد بوده است .این آمار
نشان مید د که نرخ بیکاری سال  ۲0۱7نسبت به سال اب از آن ا ج درصد
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کا ش یافته است که را ااب توجوی است .در شک زیر ،نرخ بیکاری طی سال ای
 ۲0۱7-۲00۸نشان داده شدهاست.

شک ( :)۵-3نرخ بیکاری

 -3-5-3دستمزد نیروي کار
سطح عمومی دستمزد ا در عراق اایین میباشد اما روند تغییرات آن مثبت
بوده و بر اساس آمار ا میزان حقوق و دستمزد ا در سال ای اخیر افزایش یافته
است .در سال میالدی تعداد نیروی کاری در عراق برابر  4/7میلیون نفر برآورد شده
است .دستمزد ا در عراق معموالً ما انه یا ساالنه محاسبه میشوند .نیروی کار
متهصص و حرفه ای فعال در عراق در چ د سال اخیر ،عمدتاً از کشور ای ارواایی
و آمریکایی به این کشور وارد شدهاند .در سال  ۲0۱7میالدی ،متوسط دستمزد
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ساالنه یک مو دس نر افزار دالر ،حسابدار  ۲۸000دالر ،مدیر عام  ۵۸000دالر،
مشاور فرو

 ۲3000دالر ،طراح وم  70000دالر ،مدیر رستوران  46000دالر،

تک سین اتومبی  3۱000دالر ،متصدی حم و نق و انبارداری  ۲۸000دالر بوده
است.

 -4-5-3تراز حساب تجاري
براساس اطالعات ارائه شده در سال  ۲0۱7میالدی ،میزان تراز حسام جاری
عراق مبلغ  ۱9میلیارد دالر بوده است.

 -5-5-3ذخاير ارزي
میزان ذخایر ارزی و طالی عراق ،مبلغ  ۲۵/30میلیارد دالر در سال ۲0۱7
میالدی بودهاست.

 -6-5-3شبكه توزيع
وجود  ۱۱0فرودراه ،برخورداری از حدود  4۵۵۵0کیلومتر جاده۲۲7۲ ،
کیلومتر خطوط ریلی و  ۵۲79کیلومتر آبراه باعث شده که سیست حم و نق کاال
در این کشور از وضعیت م اسبی برخوردار باشد .این امر بر سرعت و مدت زمان
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حم کاال از ب ادر به شور ای دیگر آن م طقه تأثیر میر،ارد .در این کشور شور
ج وبی بصره و ب در ا ا قصر نقش اصلی را در بازررانی و حم و نق دریایی ایفا
میک د.

مواعیت جغرافیایی این کشور و مسایگی آن با بازار ای نزدیک م طقه مان د
ترکیه ،سوریه ،ایران و کویت باعث شده که عراق از جایگاه استراتایک و ویا ای در
سیست حم و نق کاالیی در م طقه برخوردار شود .بر اساس آمار ای موجود،
بازار عراق به حاظ تراک نسبی جمعیت و تعداد مشتریان یک بازار بزرگ محسوم
میشود و از جوت تعرفه رمرکی نیز برای کاال ای وارداتی شرایط م اسبی را برای
بازررانان فرا

نموده است.

 -7-5-3بازاريابی و تبلیغات
کشور عراق به ع وان یک بازار ت اری رو به رشد ،از بازاریابی و تبلیغات به ع وان
یکی از ابزار ای کلیدی توسعه ااتصادی بوره میبرد .رو

ای تبلیغاتی م اسب در

عراق عبارت د از:

 حضور در نمایشگاه ا و بازار ای ت اری ویاه
 تبلیغ در رسانه ای جمعی عراق و شبکه ای ما واره ای این کشور
 تویه و ارائه کارت ویزیت دوزبانه
 تدوین مکاتبات ،کاتا وگ ا و در ک تبلیغات به زبان عربی و در
درجه دو به زبان انگلیسی
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 مکاری با اعضای ان من ا و سایر مؤسسات فعال در زمی ه
نمایشگاه ای ت اری
 ارائه محصوالت باکیفیت به مشتریان
 درج آروی کاال و خدمات در م الت بازررانی عراق
مواد غ،ایی ،ابزار و اطعات ،مواد شوی ده و بوداشتی ،دارو و ت ویزات ازشکی
و غیره ،از جمله کاال ای مصرفی مورد نیاز مرد عراق در این بر ه از زمان است.

تو یدک دران ،صادرک دران کاال و خدمات ف ی مو دسی از نیاز ای مرد
عراق در این مقطت آرا ی م اسبی ندارند و مین امر موجب شده تا ایران به رغ
توانم دی ای موجود در تامین کاال و خدمات مورد نیاز مرد عراق ،نتواند صادراتی
در حد کشور ایی مث ترکیه و سوریه به عراق داشته باشد.

کشور ترکیه با یک رمرس در سال  ۲0۱7حدود  9میلیارد دالر صادرات به عراق
داشتهاست .این در حا ی است که ایران با  ۱۵رمرس و بازارچه مرزی در سال ۲0۱7
میالدی ،ت وا  6/4میلیارد دالر صادرات به عراق داشته است.

 -8-5-3راهكارهاي بازاريابی و فروش
در کشور عراق مان د سایر نقاط جوان را کار ای ویاه ای برای بازاریابی و
فرو

محصوالت مطرح میشوند .برخی از را کار ای یادشده عبارت د از:
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 مالاات و جلسات ت اری ابتدایی ،عمدتاً به م ظور ای اد ش اخت و
آش ایی او یه ت ار میباشد
 در گا م،اکرات ت اری در کشور عراق ،بوتر است یک مترج و یا
فرد آش ا به زبان عربی مراه تی ت اری حضور داشته باشد
 ت ارت با استان ای شما ی عراق و حری کردستان کمی متفاوت از
بهش عربی است .بوتر است در آن االی

مه مکاتبات و فرای د ای

بازاریابی به زبان کردی باشد
 اب از ارسال کاال به مرز ای رمرکی و بازارچه ای مرزی ،بایستی از
باز بودن رمرکات غربی کشور اطمی ان حاص نمود
 برای فرو

به دو ت و یا مشارکت در م ااصات عراق ،باید شرکت در

عراق به ثبت رسیده باشد
 با افزایش ام یت و ثبات کشور عراق به تدریج حضور شرکت ای
خارجی بیشتر و روی کرد دو ت و ت ار عراای نیز به دیگر کشور ای
جوان متمای خوا درشت
 ب ابراین بوتر است شرکت ای ایرانی نسبت به جایگاهیابی ،تبلیغات
موثر و ک ترل کیفیت کاال ای خود رچه سریعتر برنامهریزی نمای د
 به جوت نام اسب بودن بستر ای اد کارخان ات در عراق از جمله دک
برق و سوخت تا چ د سال آی ده ،مچ ان کشور عراق نیاز به واردات
کاال دارد، .ا یکی از بوترین ایش نوادات ،مشارکت دادن ت ار عراای
در سوا کارخان ات تو یدی ایرانی میباشد
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 ارائه روا ی ای استاندارد جوانی اخ ،شده در تو ید محصول ،به
مشتریان سودم د خوا د بود .ضم اً مشهصات استاندارد یادشده باید
در کاتا وگ ا ،بروشور ا و سایر ابزار ای تبلیغاتی درج شوند
 رردآوری اطالعات به روز و دای از عالئ مرد و شرایط ااتصادی
جامعه عام بسیار مومی در دستیابی به موفقیت است .در صورتی که
دسترسی به اطالعات مورد نظر میسر نباشد ،بوره برداری از دانش و
ت ربه ت ار محلی مفید خوا د بود


اک ون امکان ارسال و دریافت وجو ات ،حوا هجات و تعامالت از
طری اعتبارات اس ادی و رشایش اعتبار اس ادی ( )LCبا کشور عراق
وجود دارد

 خرید نقدی درم کارخانه در ایران و یا تحوی مرز رمرکی توسط ت ار
عراای رو

ای رایج و مورد درخواست بازار عراق است

 با توجه به بیثباتی اوضاع در عراق ،عد وجود سیست انتظامی و
اضایی مدون و دشواری یافتن افراد و شرکت ای عراای جوت وصول
مطا بات ،بوتر است مبادالت به صورت نقدی یا اعتبارات اس ادی باشد
 شیوه ای عمده فروشی و خرده فروشی کاال در عراق امکان ا،یر و
م از است
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شک ( :)6-3بازاریابی در عراق

 -6-3منابع طبیعی
از م ابت عمده طبیعی و معدنی در عراق میتوان به نفت ،راز طبیعی ،فسفات و
سو فور اشاره کرد .برابر با  ۱۲درصد از مساحت این کشور را خاس ای ااب کشت
و زرع تشکی مید د.

 -1-6-3نفت
بر اساس برخی تهمین ا عراق با داشتن  ۱40٫3میلیارد بشکه نفت ذخیره در
میدان ای نفتی خود اس از ایران در ردهی ا

جوان ارار دارد .این اطالعات بر

اساس تهمین ای ز ز هنگاری دوبعدی در سه د ه ایش به دست آمده و احتمال
ای که این کشور میدان ای نفتی بیشتری داشته باشد بسیار زیاد است .تو ید نفت
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این کشور در سال  ۱39۱به  3٫4میلیون بشکه در روز رسید .در عراق تا سال
 ۱3۸9ت وا  ۲زار حلقه چاه نفت حفر شده بود در حا ی که ت وا در تکزاس حدود
 ۱میلیون چاه حفر شده است .این در حا ی است که عراق خود یکی از مؤسسان
اواک به شمار میرود.
با وجود درآمد ای میلیاردی عراق از مح صادرات نفت خا  ،این کشور
مچ ان توان تو ید برق برای نیمی از مرد خویش را ندارد .این مسئله بار ا موجب
اعتراضات مردمی در فص تابستان شده است.
ب ابر ااو شی که در اردیبوشت  ۱3۸6در آمریکا ان ا شد احتماالً رامی بین
 ۱00٬000تا  300٬000بشکه نفت در روز از میزان تو ید اعال شده ی عراق در
طول چوار سال ایش از آن از طری فساد یا ااچاق به یغما رفته است .شبکه ی
ا زیره در سال  ۱3۸7رزارشی در مورد اشکاالت محاسباتی درباره ی  ۱3میلیارد
بشکه نفت عراق که تحت مراابت آمریکایی ا بوده ارائه داده و مدعی شد ۲٫6
میلیارد بشکه از این نفت کالً به حسام نیامده است .برخی رزار
فساد توسط دو ت در حوزه ی نفت حکایت دارند اما مچ ان رزار

ا از کا ش آمار
ای معتبر و

ااب اتکایی مب ی بر ارتشای مقامات دو تی م تشر میشوند.

 -2-6-3پااليشگاههاي مهم عراق
عراق دارای سه ااالیشگاه مو است .ااالیشگاه بی ی بزرگترین ااالیشگاه
عراق است که در حوا ی شور بی ی در استان صالحا دین واات شدهاست .دو
ااالیشگاه دیگر در بغداد و بصره ارار دارند.
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 -3-6-3گاز طبیعی
میدان ای رازی عراق یکی از مو ترین م ابت تامین انرژی در عراق میباشد.
میزان این ذخایر رازی بین  ۱0تا  ۱۵تریلیون متر مکعب راز طبیعی برآورد میشود.
بر اساس آمار سال  ۲006اداره انرژی آمریکا ۵ ،درصد مصرف انرژی این کشور از
طری راز میادین رازی این کشور تامین میشود.

 -4-6-3شرايط جغرافیايی
آم و وای عراق عمدتاً بیابانی و در زمستان ا خشک و معتدل رو به سرد است،
مچ ین تابستان ایی داغ و بدون ابر دارد .کوه ای شما ی عراق در امتداد مرز ای
ایران و ترکیه در آغاز بوار ،اغلب برف زمستانی س گی ی دارد و را ی موجب بروز
سی در م اط

مرکزی و ج وبی عراق میشود.

بیش از ا ج درصد خاس عراق را کو ستان ای شمال شرای این کشور تشکی
مید د که دنبا ه کوه ای زاررس در ایران و توروس در ترکیه میباش د .بل دترین
اله آن حاجی عمران (

مرز با بل دی ای ایرانشور ایران) با ارتفاع  3600متر

است.

م اط جلگه ای این کشور بیشتر در شرق و ج وم شرای واات شدهاند .دو رود
مشوور دجله و فرات که م شأ تمدن ای باستانی ساکن بین ا ورین در طول تاریخ
کون این کشورند نیز در این محدوده و از شمال به ج وم عراق جریان دارند.
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بهش بزرری از خاس عراق را صحرا تشکی مید د ،که بیشتر در غرم و ج وم
غربی این کشور رسترده شده است .اما م اط میانی دجله و فرات خاس حاص خیز
مطلوبی دارند .عراق در م اورت شط ا عرم یا مان اروندرود ایران ،مرز ساحلی
کوچکی با خلیج فارس دارد.

م اط کو ستانی شمال ،اغلب از زمستان ای سرد با بار

برف و باران

برخوردار است که را ی موجب طغیان رودخانه ا میشود .در بغداد که اایتهت
کشور است در مرکز کشور و در ساح رود دجله ارار دارد .شور ای بزرگ دیگر
اربی و موص در شمال و بصره در ج وم ست د.

در عراق نیز از سد ا جوت ان ا کشاورزی و تو ید نیروی برق استفاده می شود،
چ د سد مو در عراق عبارت د از:

 سد ن مه
 سد دوکان
 سد درب دیهان
 سد سامره
 سد کوت
 سد دیه

77

www.takbook.com

فصل یازدهم

تعرفههای صادرات به عراق 2018

 -7-3مناطق آزاد در عراق
عراق دارای چوار م طقه آزاد ت اری در بصره ،نی وا ،االنبار ،و سلیمانیه است.
برحسب اانون سازمان م اط آزاد ،کاال ای وارداتی به این م اط یا کاال ای
صادراتی از آن م اط از ارداخت ر نوع ما یات ،عوارض معاف است ،مگر کاال ائی
که به داخ م طقه رمرکی وارد شود ،مچ ین سرمایه ،سود و درآمد ای ناشی از
سرمایهر،اری در اروژه ای این م اط

مادامیکه این اروژه ا اابرجا ست د ،از

ارداخت ر نوع ما یات ،عوارض معاف ست د .طب اانون ،فعا یت ای ص عتی اع
از تو یدی یا مصرفی ،مونتاژ ،بسته ب دی و صادرات م دد ،،فعا یت ای بانکی و
بیمه ای و غیره ،در این م اط م از است.

شک ( :)7-3م اط آزاد عراق
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 -1-4مقدمه
کشور عراق از ج به ای مهتلف دارای فرصت ا و اتانسی ای م حصر به
فردی برای ایران میباشد که در چ د زمی ه ااب بررسی است .عوام زیر از جمله
نقاط مثبت م حصر به فرد عراق در عرصه ت ارت محسوم میرردند:
 .۱نگاه ویاه مسئوالن کشور به ا میت بازار عراق
 .۲وجود زمی ه ای مکاری فراوان بهصوص اروژه ای نفت و راز سد سازی
– جاده سازی – نیروراه
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 .3مرز طوالنی و وجود رمرکات و بازارچه ای رونارون در استان ای مرزی
برای توسعه روابط
 .4وجود ظرفیت ای با قوه در بهش خدمات ف ی و مو دسی
 .۵دارا بودن مواعیت ای ژئو التیکی

 -2-4عوامل جذاب براي سرمايهگذاري در عراق
در زیر به تعدادی از عوام ج،ام برای سرمایهر،اری در بازار عراق اشاره شده
است.

 -1-2-4درآمد سرشار نفتی و ارزش دينار
کشور عراق امروزه با فرو

نفت معادل سه برابر ایران و جمعیتی کمتر از نصف

ایران و به علت عد وجود زی ه ای سرسا آور یارانه ما یانه و حقوق و مستمری
و اروژه ای جدی عمرانی ( مچون ایران) ،دارای درآمد سرشار نفتی است که ارر
بهشی از این درآمد

صرف واردات کاال وخدمات از ایران شود ،سا یانه ده ا

میلیارد دالر خوا دشد .نکته ای است که درآمد ای نفتی عراق ،ک ک از طری
حقوق ارداختی به کارم دان و نظامیان و خرید و فرو
جریان یافته و با ع ایت به افزایش ارز

در ااتصاد کشور عراق

دی ار عراق در برابر دالر و کا ش ارز

ریال در برابر دالر ،وضعیت را برای صادرات ایران بسیار بوبود بهشیده است .در
طی  ۱0سال ر،شته میزان ارز

دی ار در برابر ریال حدود  ۸برابر رشد داشته
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است و از طرف دیگر میزان رفاه نسبی مرد و درآمد آنوا نیز افزایش یافته است که
با این اوصاف عراای ا میتوان د با استفاده از درآمد ای روزافزون و با ع ایت به
افزایش ارز

او شان به راحتی از کاال ا و خدمات ایرانی استفاده ک د و طرف

ایرانی نیز می تواند با ع ایت به کا ش ارز

ریال ،با صرفه بیشتری نسبت به داخ

به عرضه کاال و خدمات در عراق بپردازد.

شک ( :)۱-4دالی سرمایهر،اری در عراق

 -2-2-4نیازهاي جدي در صنايع و زيرساختها
عراق به علت ج گ  ۸سا ه با ایران ،ج گ خلیخ فارس (کویت) ،تحری ای
موثر در زمان صدا حسین ،ج گ با آمریکا ،ج گ با داعش ،ت ش ای اومی و
م ،بی و غیره ،مواره طی  3۵سال ر،شته از حاظ زیرساختی در وضعیتی بغرنج
بوده است .میزان دسترسی مرد به آم بوداشتی ،برق ،بوداشت و درمان ،راز ،راه
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و حم و نق بسیار اایینتر از استاندارد ای بین ا مللی بوده و ررز ااب ایاس با
درآمد سرشار این کشور نیست .از این حاظ با ع ایت به ای اد ثبات نسبی که بعد
از تحوالت اخیر داعش میتواند آی دهای بوتر را را زند ،زو توجه به زیر ساخت ا
و صدور خدمات ف ی و مو دسی به این کشور را بیش از ایش میک د که از صدور
کاال و تو یدات نیز با سوو ت بیشتر و سود فراوانتری مراه خوا د بود .بهش ای
مهتلف ساخت و ساز و عمرانی و معماری و حم و نق و خدمات ف ی مو دسی
از ایران میتوان د با حداکثر امکانات از ظرفیت بازار عراق استفاده و بورهبرداری
ک د و درآمد ارزی عاید کشور ک د .از سوی دیگر عراق به علت تمامی محرومیت ا
از وجود کمترین تعداد ص ایت چه مصرفی و چه مواد غ،ایی و چه اوشاس و ملزومات
خانگی بوره م د است که در تمامی زمی ه ای زندری ،این کشور را جامعهای
مصرفزده و عقبمانده و نیاز به واردات کردهاست .که ش اخت این نیاز ا و در ک ار
آن بورهریری از مزیت ای راابتی ایران ،می تواند فضای م اسبی برای صادرات کاال
و تو یدات ایرانی ای اد نماید.

 -3-2-4شايق بودن عراقیها به مصرف
مواردی که درباره کاستی ا و خال ای موجود در کشور عراق ذکر شد ،در ک ار
محرومیت  30سا ه مرد این کشور ثروتم د ،مگی نوعی حسرت توأ با حرص
برای مرد عراق ای اد کرده است که وضعیت کشور ای مسایه از جمله ایران و
ترکیه و اطر و امارات و زیرساخت ا و رفاه نسبی موجود در کشور ای مسایه را
دیدهاند و خودشان با وجود ثروت گفت نفتی و دیگر م ابت کشاورزی و معدنی و
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راز و غیره ،دائما در محرومیت به سر برد اند .این موضوع ،مسئلهای جامعه ش اختی
است که باید بدان توجه کرد و ع ایت داشت که الز نیست عراای ا خودشان را با
مرد آمریکا یا ارواا یا ژاان ایاس ک د ،آنوا میتوان د به کشور ای مسایه نگاه
ک د که زیرساخت ا و ظرفیت ای با قوه کمتری از خودشان دارند ،اما از عراای ا
در بسیاری از موارد ایشرفته تر ست د ،فل،ا شای بودن عامه عراای ا به ایشرفت
و توسعه و مصرف ررایی ،بسیار زیاد است و در صورت دریافت ر درآمدی
میخوا د این حرص و محرومیت و عقده را به شکلی جبران نمای د.

 -4-2-4مرز مشترک و نزديكی فرهنگی با ايران
وجود حدود  6۵درصد شیعه ،ارابت و نزدیکی شور ای م ،بی با فر گ و
دین ایرانی ،تاریخ مشترس ،وحتی زبان بعضا نزدیک به

و مشترس (باع ایت به

ای که شور ای مرزی ایران در ج وم و شمال عراق به زبان عربی و کردی صحبت
میک د) مگی فرصتی استث ایی برای ایران فرا

آوردهاست که بتوان د بیشترین

مکاری و بوره برداری از روابط متقاب را داشته باش د.
آمار ای سا یانه از حضور صد ا زار عراای در کشور ایران و حضور بیش از
یک میلیون و دویست زار زائر ایرانی در کشور عراق حکایت میک د (فارغ از
را پیمایی از روز اربعین) که این موضوع ،نزدیکی فر گی را بیش از ایش میک د.
ما در رابطه میان دو کشور با وااعیاتی مث معاودین مواجه ستی و عراای ایی
که به ایران بازرشته اند ،حضور افراد سرش اس و صاحب م صب ایرانی که در عراق
متو د شدهاند ،حضور عراای ای بسیاری که در زمان صدا حسین در ایران زندری
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میکردهاند ،وجود محالت عراای ا در بعضی شور ای ایران و با عکس که مه این
موارد ،موجد نوعی استث ا و انحصار در رابطه میان دو ملت ایران و عراق شده است.
این موضوع درباره شور ای کربال و ن ف و مشود و ا صادق است و از دیگر سو
ارتباط فر گی و تاریهی و زبانی میان آبادان و خرمشور و بصره یا دو کردستان
ایران و عراق مگی از این تالای فر گی حکایت میک د .نکته دیگر نیز در این
میان حائز ا میت است ،وجود بیشترین مرز مشترس زمی ی و آبی میان دو کشور
که در تما دنیا به ع وان عاملی برای توسعه روابط فر گی و ااتصادی مطرح است
که این موضوع نیز میتواند برای دو کشور اتانسی عظیمی برای صادرات و واردات
و حم و نق و توریس از طری آم و زمین و وا با کمترین زی ه را ای اد ک د.

 -5-2-4عرصه رقابتی منحصر به فرد
بازار عراق ،ررچه با توجه به اتانسی ای ذکر شده برای اکثر کشور ای
مسایه مث عربستان و کویت و ترکیه و امارات و اطر و کشور ای دیگر از جمله
د و چین و ارواا و آمریکا دارای ظرفیت با قوه فراوان بوده و طمت ااتصادی
فراوانی برای ر کشور و ر ااتصادی ای اد میک د ،اما در عین حال وضعیت راابت
برای ایران بسیار مساعدتر و بوتر است .از جمله عللی که ایران را در عرصه راابتی
با کشور ای دیگر سرآمد میک د میتوانی به موارد ذی اشاره نمایی :
 .۱بیشترین مرز زمی ی و آبی مشترس که به آن اشاره کردی
 .۲نزدیکی فر گی که به آن نیز اشاره نمودی و میدانی که رابای ما در
بازار عراق از حاظ فر گی جایگاه خوبی ندارند چرا که عربستان و ترکیه
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با ع ایت به تفاوت فر گی و م ،بی که در مورد اکثر جمعیت عراق دارا
ست د و بعضی سیاست ای غلط مثال حمایت از داعش و رروه ای
تروریستی ،چ دان وجوه مطلوبی در میان عامه مرد عراق ندارند و این
موضوعات ،مگی بستری م اسب برای رون و توسعه ارتباط ااتصادی و
ص عتی میان طرفین فرا

میک د

 .3عد ش اخت بازار عراق برای کشور ای دور از این م طقه موضوع دیگری
است که ایران را با ع ایت به نزدیکی فر گی زاران سا ه می تواند بیش
از کشور ای دور مث چین یا ارواا به عراق نزدیک ک د
 .4راس از عد ام یت که برای بسیاری از کشور ای ارواایی و حتی چین
موضوع صادرات به این کشور و سرمایهر،اری در عراق را با مشکالت و
تردید ای مومی روبرو میک د و برای ایران و ایرانی ا این موضوعات کمتر
حایز ا میت ست د
با این اوصاف وااعیت این است که عرصه برای حضور ایران در بازار عراق ررچه
خا ی از رایب نیست و وااعیت بازار نیز این موضوع را ویدا می ک د ،اما چ دان
دشوار و مشک نیست و حرکت به سمت تسهیر بازار عراق ا بته با توجه به
مزیت راابتی ایران ،امری شدنی است.
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شک ( :)۲-4دالی سرمایهر،اری در عراق

 -6-2-4مهمترين مزايا و مشوقها براي سرمايه گذاران
مو ترین معافیت ا شام معافیت از انواع ما یات ای داخلی ،معافیت از عوارض
رمرکی خروجی و ورودی ،صدور ااامت جوت سرمایه ر،اران و تمامی
کارک ان خارجی آن ا ،تامین ام یت افراد ،ت ویزات و مح

اروژه ا ،امکان

مم وعیت کاال ای مشابه وارداتی در صورت تو ید درعراق توسط سرمایهر،اران،
امکان صادرات به اتحادیه کشور ای عربی بدون عوارض رمرکی ،دراختیار ر،اشتن
زمین و مکان ای مت اسب با اروژه ای سرمایهر،اری بصورت رایگان ،اخ ،م وز از
 ۲6نواد مربوط به ای اد یک ب گاه ااتصادی توسط وکالی رایگان سازمان
سرمایهر،اری عراق ،امکان ورود و خروج بدون مانت و اید شرط سرمایه و سود
سرمایهر،اری از کشور ،تضمین اص سرمایه وارده توسط نهست وزیری جموور
عراق و ارائه سوخت ارزان ایمت به واحد ای سرمایهر،اری میشود.
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فرصت ای سرمایهر،اری ای مشترس در حوزه ص عت و معدن در عراق وجود
دارد .این فرصت ا شام سرمایهر،اری ای مشترس از جمله در رابطه با بازسازی
و مدیریت واحد ای موجود ،برداشت سومی از محصول در کارخانه فوالدسازی
بصره ) (Iron & steel Factoryبا ظرفیت تو ید  ۵00زار تن فوالد خا در سال،
خط ذوم آ ن با ظرفیت  ۱میلیون تن ،تو ید و ه از  ۱6تا  4۸ای چ در م طقه ا
ا قصر با ظرفیت  ۲00زار تن در سال ،کارخان ات سیمان در استان االنبار و
singerدر استان نی وا است .در حوزه سرمایهر،اری و صدور خدمات ف ی و
مو دسی ،م موع صادرات خدمات ف ی و مو دسی جمووری اسالمی ایران به کشور
عراق از حدود یک میلیون و دویست زار دالر در سال  ،۱3۸۲به رامی حدود یک
میلیارد و  ۲60میلیون دالر در انتوای سال  ۱39۲رسیده است که رشد چشمگیری
را نشان مید د .ا بته در یکی دو سال اخیر ،مشک کمبود نقدی گی دو ت عراق به
د ی درریر شدن بوجه دو ت برای مواجه با مسائ و مشکالت ام یتی ،شرکت ای
ایرانی فعال در حوزه صادرات خدمات ف ی و مو دسی به عراق را با مشک روبرو
ساخته و نمیتوان د طلب خود از دو ت عراق را دریافت نمای د، .ا صدور خدمات
ف ی و مو دسی ایران به عراق با کا ش روبرو شده است.
در میان اروژه ای اخ ،شده ،بهش عمران و ساختمان با  ۵۲درصد و اس از
آن برق و نیروراه با  33درصد و شبکه ای آمرسانی و سد با  9درصد بیشترین
ارز

اروژه ا را به خود اختصاص دادهاند .نکات مومی در سرمایهر،اری در بهش

ساخت و ساز عراق وجود دارد از جمله ای که اکثر واحد ای مسکونی کشور عراق
فرسوده و ادیمی است و نیازم د بازسازی یا نوسازی میباشد (عراق به بیش از ۲
میلیون واحد مسکونی نیازم د است).
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 -7-2-4اقدامات عملیاتی کوتاه مدت
در مدت اخیر اادامات بسیاری جوت تسوی شرایط صادرات به عراق ان ا
شدهاست که فرصت ا و اتانسی

ای مثبتی ای اد نموده است که ذی به صورت

اجما ی به برخی از آن ا اشاره میک ی :
 .۱ت ویز و آمادهسازی اایانه ای صادراتی در مرز ای غربی کشور
 .۲نصب جرثقی و باسکول و ارائه کمک ای ف ی و مو دسی به طرف ای
عراای جوت ت ویز و افزایش امکانات مرزی مشابه
 .3تشکی ک سرسیو صادراتی کاال و خدمات در عراق
 .4ای اد شرکت مشترس حم و نق با توجه به توسعه ناکافی سیست
حم و نق و در دسترس شرکت ای ایرانی ،در المرو کشور عراق
 .۵تعدی رویه ای س تی ت ارت به رو

ای بو گا و علمی از طری

بررزاری دوره ای آموزشی جوت فعاالن امور ت اری دو کشور
 .6استفاده از نیرو ای بومی عراای جوت اطالع رسانی اوانین و مقررات
ت اری آن کشور به فعاالن ااتصادی کشورمان
 .7تشکی شرکت مشترس برای بازرسی کاال
 .۸تشکی م ظ جلسات کمیته مشترس بازررانی با کشور عراق به م ظور
توسعه مکاری ای ت اری
 .9تقویت فعا یت اتاق مشترس بازررانی  ،ص ایت و معادن دو کشور
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روا ی امه ای صادره از سوی شرکت ای و دستگاه ای

تهصصی ایران نظیر شرکت ای بازرسی وزارت بوداشت ،محیط زیست
 .۱۱اجرایی نمودن موضوع تاسیس شورس ای ص عتی مشترس در نقاط
مرزی
 .۱۲ای اد ک سرسیو ای مشترس ص عتی و معدنی
 .۱3ا،یر

استاندارد ای ملّی دو کشور برای کاال ای مبادالتی

 .۱4ترغیب شرکت ای صادراتی به رعایت استاندارد ای مورد ابول طرف
عراای برای محصوالت صادراتی
 .۱۵ای اد خط مونتاژ کاال ای ایرانی در عراق از جمله در مورد ماشین
آالت کشاورزی و حم و نق
 .۱6صدور خدمات ف ی و مو دسی در زمی ه اکتشاف و بورهبرداری از
معادن عراق ،بازسازی ص ایت فوالد و سیمان در آن کشور
 .۱7زمی هسازی مکاری ای ااو شی در بهش معدن و ص ایت معدنی
میان موسسات تحقیقات دو کشور

 -8-2-4نقش بخش خصوصی در اقتصاد عراق
در حال حاضر ااتصاد عراق به سرعت از ااتصاد متمرکز به سوی ااتصاد متکی
بر را کار ای بازار حرکت میک د و بهش خصوصی در آن نقش ایشتازی را ایفا
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میک د .عراق بعد از سال  ۲003را ای مومی به سوی اعطای نقش ایشتازانه به
بهش خصوصی از طری ان ا م موعه اصالحات زیر ب ائی و اانونی برداشته است
که مو ترین آن ا عبارت سات از تصویب اانون سرمایهر،اری شماره  ۱3سال
 ، ۲006این اانون از سوی م لس نمای دران عراای در سال  ۲006تصویب و از
سال  ۲007به مرحله اجرا ر،اشته شدهاست .براساس این اانون ،سازمان ملی
سرمایهر،اری و سازمان ای سرمایهر،اری استان ا تشکی شدهاست .اروژه ای
سرمایهر،اری بهش ای خصوصی و مهتلط ،بر اساس مفاد این اانون ان ا
میا،یرد .اانون م،کور ،زمی ه ای استهراج نفت و راز و سرمایهر،اری در
بهش ای بانکی و شرکت ای بیمه را استث ا کردهاست .طب آئین نامه شماره ۲
سال  ،۲009حداا سرمایه اروژه ای مشمول این اانون ۲۵0/000 ،دالر میباشد.

 -3-4سرمايهگذاري در عراق
در مورد عراق نباید کوتاهمدت فکر نمود بلکه باید نگاه بل د مدت و توأمان به
بازار عراق (

به بازار کاال و

خدمات و توریس ) داشت .باید توجه نمود رچه

ام یت در عراق بیشتر شود ،حتما رابای سهتتری برای ایران در بازار عراق وجود
خوا د داشت .در حوزه ت ارت با عراق بایستی از حا ت ایلهروی خارج شد و
شرکت ای صاحبنا و برند ای ایرانی با ش اخت م اسب وارد عراق شوند و برای
اایداری ت ارت حتما باید یک شریک عراای (مطلت ،صاحب ادرت و نفوذ) داشته
باش د .با توجه به سرمایهر،اری ای رسترده کشور عراق در حوز ای نفت و انرژی،
مسکن ،بوداشت و درمان و آموز

و ارور
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موف ایران در حوزه ای م،کور بستر سازی م اسب جوت رستر

مکاری ای

فی مابین در موارد فوق میبایست مورد توجه اساسی ارار ریرد .بدیوی است در
صورت عد برنامهریزی م اسب ،ایران در سال ای آی ده نقش خود را در بازار بزرگ
عراق ک رنگتر خوا د دید.

 -1-3-4معافیتهاي سرمايهگذار
 معافیت از ارداخت ما یات به مدت ده سال بعد از شروع اروژه
 امکان ارائه وایح جدیدی از سوی یات دو ت برای برخورداری از
معافیت بیشتر وسایر مزایا
 امکان برخورداری از معافیت ما یاتی و عوارض مت اسب با افزایش
سرمایه (بیش از  ۵0درصد)
 اروژه ائی که از سازمان ملی سرمایهر،اری م وز سرمایهر،اری
دریافت نموده اند ،از تاریخ شروع فعا یت ت اری خود ،از ارداخت
ما یات و عوارض به مدت ده سال معاف ست د
 در صورتی که میزان مشارکت طرف عراای در اروژه از  ۵0درصد ت اوز
نماید ،سازمان ملی سرمایهر،اری ح افزایش تعداد س وات معافیت
از ارداخت ما یات و عوارض را مت اسب با مشارکت سرمایهر،ار عراای
در اروژه را تا مدت  ۱۵سال دارد
 کاال ای وارداتی برای استفاده در اروژه سرمایهر،اری ،از ارداخت
ما یات معاف ست د ،مشروط بر ای که این کاال ا در خالل سه سال
بعد از تاریخ اعطای م وز وارد عراق شده باش د
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رچوار سال یک بار ،درمورد اروژه ای مربوط به ت ا ،سازمان ای
توریستی ،بیمارستان ا ،مراکز بوداشتی ،آموزشی و علمی،
معافیت ای بیشتری در عوارض واردات واز  ،ملزومات و واز که با
دف نوسازی صورت ا،یرد ،اعمال میشود ،مشروط بر ای که آن ا در
طول سه سال بعد از تاریخ صدور موافقت سازمان ملی سرمایهر،اری
با یست کاال ا و کمیات آن ا ،وارد عراق شده و فقط در اروژه ای
مورد اجرا مورد استفاده ارار ریرند

شک ( :)3-4سرمایهر،اری در عراق

 -2-3-4مزاياي سرمايهگذاري در عراق
 انتقال سرمایه وارد شده به عراق و درآمد ای حاصله از آن با ارز ااب
تبدی  ،اس از ارداخت کلیه تعودات و دیون سرمایه ر،ار به دو ت
عراق و سایر ارران ا
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 اجاره زمین ای الز برای اروژه ای سرمایهر،اری برای  ۵0سال ااب
تبدی
 امکان ان ا معامله در بازار بورس
 بیمه اروژه سرمایهر،اری از سوی شرکت بیمه ملی عراق یا سایر
شرکت ای بیمه خارجی
 امکان انتقال سود و سرمایه
 امکان استفاده از نیروی کار غیر عراای در اروژه ای سرمایهر،اری در
صورت عد امکان استفاده از نیروی کار عراای
 تضمین عد ملی کردن ک یا بهشی از سرمایه یا مصادره آن
 دریافت کمک و وا ویاه و رسمی
 سرمایهر،اری مستقی خارجی که موجب ای اد فرصت ای جدید
شغلی و مبارزه با بیکاری میشود
 توسعه و ت وع صادرات
 ای اد ت وع تو ید در ااتصاد ملی
 امکان افتتاح حسام با ارز عراای یا خارجی یا ر دو برای اروژه ای
م از
 اعطای ح ااامت برای غیرعراای ا و ارائه تسویالت برای ورود و خروج
آنوا
 انتقال حقوق تک سین ا و کارک ان اداری غیر عراای شاغ در اروژه
به خارج از عراق
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 خارج کردن سرمایه وارد شده به عراق به مراه سود آن با ارز ااب
تبدی  ،بعد از ارداخت مه تعودات و دیون به دو ت عراق و سائر
ارران ا
 معامله در بازار بورس عراق از طری سوا
 اجاره زمین الز برای اجرای اروژه برای مدتی که این اروژه بر روی
آن زمین ارار دارد ،مشروط بر ای که از  ۵0سال ت اوز ن ماید
 بیمه کردن اروژه سرمایهر،اری از سوی ر سازمان بیمه عراای یا
خارجی
 افتتاح حسام به ارز محلی (دی ار عراای) یا ارز خارجی یا ر دوی
آن ا در یکی از بانک ا در عراق یا خارج از عراق برای اروژه ای م وز
داده شده
 اعطای ح ااامت در عراق برای سرمایهر،ار خارجی و دست اندرکاران
غیر عراای اروژه و اعطای تسویالت برای ورود و خروج آنوا به عراق
 عد مصادره یا ملی کردن کلی یا جزئی اروژه سرمایهر،اری مشمول
این اانون (به استث ای اروژه ائی که در مورد آنوا حک اضائی صرف
صادر میشود)
 اعطای م وز به تک سین ا و کارک ان اداری اروژه برای حوا ه حقوق
خود به خارج از عراق بر اساس اانون بعد از ارداخت مه تعودات و
دیون به دو ت عراق و سائر ارران ا .ر نوع تغییر در این اانون در
مورد ضمانت ا و معافیت ا و حقوق مقرر ،عطف به ماسب نمیشود
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 -3-3-4موافقتنامهها دوجانبه و چند جانبه بین عراق و ساير
کشورها
 .۱عراق تاک ون  9موافقت امه چ د جانبه در چارچوم اتحادیه عرم در
مورد تشوی و حمایت از سرمایهر،اری و نیز  3۲موافقت امه دوجانبه
امضا کرده است
 .۲عراق مچ ین موافقت امه ت ارت آزاد با امارات عربی متحده ،عمان،
اطر ،ا زائر ،مصر ،اردن ،ب ان ،سوریه ،تونس ،یمن و سودان امضا
کردهاست
 .3عراق در سال  ۲00۵نیز موافقت امهای با ایاالت متحده آمریکا در مورد
تعیین چارچوم ای فعا یت سرمایهر،اری و ت ارت امضا کردهاست
 .4عراق عضو آژانس تضمین سرمایهر،اری چ دجانبه ) (MIGAو عضو
ناظر در سازمان ت ارت جوانی است
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زيرساختهاي عراق

 -1-5حمل و نقل
این کشور از حاظ سیست ای حم

و نق

جاد ای ،ریلی و آبی و

زیرساخت ای حم و نق از جمله جاده ا و فرودراه ا از وضعیت نسبتاً م اسبی
برخوردار است .مشهصات سیست حم و نق عراق ،شام حم و نق جادهای،
ریلی ،دریایی و وایی در زیر بیان شدهاست.
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 -1-1-5زمینی
کشور عراق دارای  4۵۵۵0کیلومتر جاده است که از این میزان  3۸399کیلومتر
آسفا ته و  7۱۵۱کیلومتر خاکی و درجه دو میباشد.

 -2-1-5ريلی
عراق دارای شبکه خطوط ریلی به طول بیش از  ۲۲7۲کیلومتر است .این شبکه
دربردارنده خطوط ریلی استاندارد میباشد .با توجه به وسعت متوسط کشور عراق،
سیست راهآ ن بیشتر مساحت این کشور را در بر ررفتهاست و اطار از وسای
متداول حم و نق مسافر و بار به شمار میرود .دو خط آ ن مو این کشور از
بغداد و موص تا مرز سوریه ادامه دارند و به شبکه ریلی ترکیه وص میشوند .یک
خط داخلی نیز میان شور ای بغداد بصره وجود دارد.

 -3-1-5دريايی
عراق دارای  ۵۲79کیلومتر راه آبی میباشد که بهش بزرری از آن یع ی ۱۲00
کیلومتر در فرات و  ۱4۱۸کیلومتر نیز در دجله است .تعداد ناوران دریایی عراق
شام  ۱3فروند کشتی ( ۱۱فروند باربر و  ۲فروند نفتکش) میباشد .به سبب ناچیز
بودن مرز ای آبی ،حم و نق دریایی نسبت به ترانزیت زمی ی این کشور ح
باالیی ندارد.
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 -1-3-1-5بنادر
عراق در زمره کشور ای در حال ایشرفت در خصوص زیرساخت ای حم و
نق به شمار میرود .ب در مو این کشور ب در بصره است که در ج وم شرق عراق
ارار دارد .دیگر ب ادر مو کشور عراق شام

ا ا قصر ،خورا زیبر ،ابوفلوس و

خورا عمایه میباشد.

شک ( :)۱-۵زیرساخت ای عراق

 -4-1-5هوايی
کشور عراق دارای  ۱۱0فرودراه است که فرودراه ای بغداد و بصره از مومترین
آنوا به شمار میروند .از این میان  76فرودراه آسفا ته و فرودراه خاکی است.
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مچ ین تعداد  ۱7فرودراه با گرد نیز وجود دارد .در حال حاضر این کشور دارای
 3فرودراه بینا مللی میباشد.

 -2-5نظام بانكی
بانک مرکزی عراق در بغداد واات شده و دف اصلی آن ثبات سیست او ی
میباشد .این بانک ،مسئو یت ک ترل و نظارت بر مسائ ما ی و او ی عراق را بر
عوده دارد .بانک ای عراق طب تقسی ب دی بانک مرکزی این کشور در چوار رروه
بانک ای دو تی ،بانک ای خصوصی ،بانک ای اسالمی و بانک ای خارجی ارار
میریرند.
بانک ای دو تی عراق که شام  7بانک میباشد ،عبارت د از:

 بانک رافدین
 بانک رشید
 بانک ص عتی
 بانک مکاری ای کشاورزی
 بانک مسکن
 بانک عراق
 بانک بازررانی عراق
بانک ای خصوصی عراق که شام  ۲۲بانک میباشد ،عبارت د از:
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 بانک سرمایهر،اری و تامین ما ی وارکا
 بانک بغداد
 بانک ت اری عراق
 بانک عراای سرمایهر،اری خاورمیانه
 بانک سرمایهر،اری عراق
 بانک سرمایهر،اری متحد
 بانک سرمایهر،اری دارا سال
 بانک توسعه و سرمایهر،اری موص
 بانک باب
 بانک بینا مللی سرمایهر،اری بصره
 بانک ملی عراق
 بانک اعتباری عراق
 بانک سرمایهر،اری و تامین ما ی ااتصادی
 بانک ت اری سومر
 بانک سرمایهر،اری م صور
 بانک عراای ترانس
 بانک امرا د
 بانک ا ودی
استفاده از کارت ای وشم د به تازری در بغداد آغاز شدهاست و کوشش می
شود تا این کار در کربال و شماری از شور ای دیگر نیز عملی رردد .وزارت دارایی

101

www.takbook.com

فصل یازدهم

تعرفههای صادرات به عراق 2018

عراق در دوره جدید فعا یت خود از سال  ۲004میالدی ،برای ایشرفت بانک ای
عراق برنامه ریزی جدی را آغاز نمودهاست.

 -3-5نظام بیمهاي
در حال حاضر در کشور عراق ،سه شرکت بیمه دو تی و  ۱0شرکت بیمه
خصوصی فعا یت دارند .شرکت بیمه ملی ،شرکت بیمه عراق و شرکت بیمه اتکایی
عراق ،سه شرکت بیمهای دو تی عراق میباش د .دیوان بیمه عراق به ع وان متو ی
ص عت بیمه این کشور ،بر مب ای اانون بیمه تصویب شده در سال  ۲00۵میالدی
مشروعیت یافته و بر عملکرد بهش بیمه نظارت میک د.

ظرف  ۱3سال دوره تصدی صدا (از سال  ۱99۱تا  )۲003تما ریسک ای
مازاد ظرفیت شرکت ای بیمه را ،بیمه ملی عراق ابول میکرد .اما از سال ۲003
تاک ون مکاری ص عت بیمه عراق با شرکت ای بیمه اتکایی مونیخ ری، AON ،
 ORS ،UIBو فلمی گ برای توزیت ریسک آغاز شدهاست .شرکت بیمهای مونیخ ری
به ع وان یک شرکت ایشرو در این زمی ه با ص عت بیمه عراق مکاری دارد .ح
بیمه ارداختی در عراق طی سال  ۲0۱7میالدی معادل  ۲۵میلیون دالر بوده ،که از
این را ا ج میلیون دالرخسارت به بیمه رزاران ارداخت شد .تعدادی از مو ترین
شرکت ای فعال در ص عت بیمه عراق شام
میباش د.
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جدول( :)۱-۵برخی از شرکت ای مو بیمه فعال در کشور عراق
رديف

نام شرکت

رديف

1

Ahlia Insurance
Company

5

2

Bellwood Prestbury

6

3
4

Star Insurance
)Company (SIC
Dar al-Salaam
Insurance Co

7
8

نام شرکت
National Insurance
Company
Iraqi Insurance
Company
Iraqi Reinsurance
Company
Al-Ameen Insurance
Co

 -4-5زيرساختهاي ارتباطی
کشور عراق از حاظ زیرساخت ای ارتباطی ،کشوری در حال توسعه محسوم
میشود .این کشور از نظر بسیاری از شاخص ا و زیرساخت ای ارتباطی ،از جایگاه
متوسطی در میان سایر کشور ای جوان برخوردار است .در سال  ۲0۱7میالدی
تعداد تلفن ای مراه موجود در کشور عراق تقریباً به  37/34میلیون دستگاه
رسیدهاست که این را تقریباً برابر با  94درصد از جمعیت این کشور میباشد.
جدول زیر ،نشانرر وضعیت زیر ساخت ارتباطی در عراق است.
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جدول( :)۲-۵زیرساخت ا و شاخص ای ارتباطی عراق در سال  ۲0۱7میالدی
شاخص

میزان

تعداد خطوط تلفن ثابت

 4/167میلیون خط

تعداد خطوط تلفن همراه

 37/34میلیون خط

کاربران اينترنتی

 14میلیون کاربر

تعداد میزبانهاي اينترنتی

150

تعداد ايستگاههاي تلويزيونی

250

تعداد ايستگاههاي راديويی

467
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 -1-6مقدمه
از حاظ مرفو وژی ،شور ای سلیمانیه و اربی دارای بازار ای بزرگ و مت وعی
ست د ادمت این شور ا سبب شده که دکاکین موجود در شور تقریبا از یک نوع
تقسی ب دی ص فی (به حاط استقرار مکانی) برخوردار باش د .به طوری که
درخیابان ای غیر مرکزی شور

از ص وف مهتلف دیده میشود .ت وا در شور

 600زار نفری سلیمانیه حدود  30ااساژ ،ر،ر و بازار ای مسقف وجود دارد .تعدد
زیاد ص وف ساعت فرو

و اارچه فرو

از ویاری عمومی بازار این شور است.
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اج اس موجود در مغازه ا از جمله خوراکی ای بسته ب دی شده عمدتا متعل
به کشور ای بازار مشترس شرق آسیا و بعضا کشور ای عربی است که از دبی و
سوریه از طری استان شمال غربی عراق وارد استان سلیمانیه میشوند .اغلب
اج اسی که در بازار این شور ا وجود دارد در بازار شور ای مرزی ایران نیز به وفور
یافت میشود به طوری که از حاظ ایمت نیز تفاوت محسوسی با عین اج اس
موجود در بازار شور ای مرزی ایران که از طری ااچاق وارد میشوند ندارند ایمت
کاال ای مصرفی فسادا،یر تقریبا معادل نرخ استان ای مرزی ایران است .به د ی
دی بودن اکثریت اراضی کشاورزی محصوالت روجهفرنگی و سیبزمی ی و
مچ ین ته مرغ از کاال ایی ست د که عمدتا از ایران وارد میشوند.
دو کاالی اساسی نان و راز دارای وضعیت ویاهای ست د .آرد برای استفاده در
تو ید نان ،از مح برنامه نفت در مقاب غ،ا تامین میشود .عد خرید ر د تو ید
شمال عراق توسط دو ت مرکزی و عد وجود سیلو جوت انبار کردن آن و مچ ین
توزیت آرد از سوی دفتر برنامه نفت در مقاب غ،ا سبب شدهبود که ح

زیادی از

ر د تو یدی شمال عراق به طور ااچاق وارد ایران شود .ررانی راز مایت از موارد
ااب توجوی است که باید به ع وان یک بسته صادرات کشورمان ،مورد بررسی
ارارریرد .در حال حاضر این کاال در سلی در ای  ۱0کیلویی با نرخ  ۸00تومان (به
ایمت سال  )۱3۸0توسط عامالن توزیت در درم م ازل به فرو

میرسد .در ر

حال ارر وضعیت کلی بازار مصرف کاال ای عمومی را ترسی ک ی  ،میتوان رفت
که مواد خوراکی در بازررانی داخلی م طقه شمال عراق رتبه اول را داشته و مصرف
کاال ای اارچه ،واز بوداشتی و مصا ح ساختمانی نیز رتبه ای بعدی را دارند.
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شک ( :)۱-6سلیمانیه

 -2-6گمرکات
ورود کاال ای متعدد به شمال عراق و اتکای دو ت ای محلی به درآمد ای
رمرکی (به ع وان م بت مو داخلی در تامین مهارج دو تی) سبب رردید که اماکن
متعددی تحت ع وان رمرس فعا یت نمای د در بین رمرکات وجود رمرکات زاخو
و ابرا ی خلی که در شمال م طقه و در مواعیت
دارند از ح

مرز با ترکیه و سوریه ارار

فعا یت و امکانات بیشتری در مقایسه با سایر رمرکات برخوردار

ست د .تعداد مراکز رمرکی در حدی است که ت وا در سطح استان سلیمانیه ۱9
واحد رمرکی فعا یت مینمای د .اراک دری این مراکز به نحوی است که در سلیمانیه
 3واحد ،شور باژیر  6واحد ،شاره زور  4واحد و ا وین  6واحد وجود دارد .در شور
ا وین دو واحد رمرکی به نا مشابه بازارچه ای مرزی استان کردستان یع ی
باشماق و سیران ب د فعا یت دارند.
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رفت ی است که رمرکات موجود در استان سلیمانیه به د ی ابتدایی بودن
امکانات آن ا بشتر به مکان ا و است ایی میمان د که تردد کاال را ک ترل نموده
و با امکانات بسیار محدود خود به اخ ،عوارض مبادرت مینمای د .در واات وجود
آن ا عمدتا ناشی از انگیزه کسب درآمد و عوارض است تا ارائه خدمات و ک ترل
کاال ،به طوری که به استث ا دو کاالی مواد مهدر و اسلحه ،سایر کاال ا م از به
مصرف و خرید و فرو

بوده و رسما نیز از طری رمرکات موجود ترخیص میشوند.

ارزیابی کاال ای صالدره یا وارده به نحوی است که فااد تشریفات خاص یا
بررسی ای کارش اسی است و صرفا بر اساس رروه کاالیی ارزیابی و تعیین عوارض
میشوند.
بر اساس وضعیت فعلی رمرکات شمال عراق و اایین بودن کیفیت خدمات
آن ا می توان رفت که استمرار مبادالت بازررانی بین دو طرف ااتضا میک د که
دو طرف در زمی ه ک ترل ااچاق کاال و ک ترل بوداشت و استاندارد کاال ای صادره
و وارده مکاری مشترس داشته باش د .عالوه بر این ت ارم رمرکات ایران در
ترخیص کاال ای مورد مباد ه در بازررانی خارجی از بستر ای صادراتی ای است
که می توان آن را جوت ارتقا خدمات رمرکات شمال عراق عرضه نمود.

 -3-6موسسات مالی و اعتباري
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در مورد فعا یت موسسات ما ی و اعتباری در شمال عراق باید رفت که عموما
در بعد از خروج حاکمیت دو ت مرکزی از م طقهی شمال عراق فعا یت بانک ا در
این م طقه دچار رکود رردید به طوری که جز ان ا امور روزمره و صرافی نقشی
در فعا یت ااتصادی م طقه نداشتهاند .تعداد این موسسات در استان سلیمانیه تا
سال  ۲000ا ج شعبه بوده که اسامی و ا

فعا یت آن ا به شرح زیر بوده است:

 .۱بانك الرشید
این بانک که در سال  ۱9۵۲تاسیس شدهاست ا

فعا یت فعلی آن ارسال

حوا ات داخلی و صرافی است.
 .۲بانك کشاورزی
این بانک که در سال  ۱946تاسیس شدهاست نگودارندهی حسام ادارات
محلی است .عالوه بر این شرکت ای ایمانکار طرفارارداد سازمان ای
بین ا مللی که در امور عمرانی استان سلیمانیه فعا یت میک د از خدمات
این بانک در خصوص وص و ارداخت وجوه مربوطه برخوردار بودهاند.
 .3بانك صنعت
این بانک که در سال  ۱976تاسیس شده است ،به د ی نبود سرمایه کافی
و وضعیت بحرانی م طقه شمال عراق فعا یت چ دانی در چ د سال اخیر
نداشتهاست.
در م موع میتوان رفت که بانک ای م،کور نه ت وا نقشی در رون ااتصادی
م طقه ندارند ،بلکه خدمات فعلی آن ا نیز در سطحی غیر تهصصی و غیر استاندارد
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بوده و اساسا فعا یتشان نوعی صرافی تلقی میشود و با توجه به امکانات و ت ویزات
بسیار محدودی که دارند نمیتوان آن ا را در حد یک بانک متعارف جوان سومی
نیز المداد نمود .
از مشهصات دیگر این بانک ا ضعف ب یه ما ی آن ا است .این مشهصه که در
واات انعکاسی از وضعیت سیاسی و ااتصادی م طقه شمال عراق ناشی از چ د عام
است که برخی از آن ا عبارت د از:
 نبود م ابت و حسام ای دو ت مرکزی در بانک ای شمال عراق به طوری
که ب ا به اظوارات مقامات محلی ،دو ت مرکزی به دنبال تهلیه نیرو ای
خود از شمال عراق کلیه موجودی حسام ای دو تی را برداشت و کلیه
مطا بات و حسام ای مرد را نیز به نفت خود مصادره مینماید
 عد اختصاص و عد واریز درآمد ای ناشی از فرو

نفت عراق به حسام

بانک ای شمال این کشور به عبارت دیگر کلیه درآمد ناشی از فرو

۱3

درصدی نفت عراق که سومیه شمال عراق بود صرف اجرای برنامه نفت در
مقاب غ،ا و امور عمرانی میشد
 اایین بودن درآمد دو ت ای محلی و نبود ت وع م ابت درآمدی آن ا
 تو یدی نبودن یا به اصطالح مصرفی بودن ااتصاد م طقه
 عد فعا یت بانک ا در ج،م سرمایه ای مردمی و اساسا نبود ررونه
برنامه ای در این رابطه
 اایین بودن سطح درآمد عمو مرد
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شک ( :)۲-6سلیمانیه

حساسیت فعا یت بانکی و مچ ین وضعیت بحرانی عراق ااتضا میک د
چ انچه بانک ا و موسسات ما ی دو تی و خصوصی ایران اراده بر عرضه خدمات
خود در شمال عراق و یا ر نقطهای دیگر از این کشور داشتهباش د ،شرط او یه
عرضه این خدمات تعیین دورنمای فعا یت و مچ ین در نظر داشتن شرایط سیاسی
و ااتصادی عراق است زیرا که در اثر جزئی ترین بحران سیاسی و دو تی فعا یت
موسسات خارجی و حتی داخلی تحت تاثیر ارارریرد .علیرغ چ ین وضعیتی از
فعا یت بانک ای شمال عراق یا در حا ت کلی ااتصاد در ریهته آن میتوان رفت
که در خصوص عرضه خدمات بانکی موسسات داخلی کشور ما به م طقه م،کور
بستر ای و و نامطمئن یا موات وجود دارد که میتوان از آن ا استفاده نمود و ی
در رحال ارر بانک ای کشور بهوا د خدمات خود را در شمال عراق عرضه ب مای د
بعید به نظر میرسد در مقطت فعلی توجیه ااتصادی و حتی ام یتی داشته باشد
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.مادامی که طرح ای تو یدی و ااتصادی در بهش خصوصی عراق ای اد و رون
نیابد و سطح رفاه و ادرت خرید مرد افزایش ایدا نک د .ای اد بانک ایرانی به مع ای
وااعی توجیه ا،یر و مقرون به صرفه نهوا د بود.
در این رابطه بازررانان ترس نیز در سال  ۲00۲درصدد تشکی یک بانک
خصوصی در شور سلیمانیه بودهاند و ی به د ی عد تقب تضمین مورد انتظار
حکومت محلی سلیمانیه از دو ت ترکیه این امر تاک ون تحق ایدا نکرده است.
توجیه ترس ا برای تشکی بانک در شمال عراق دال ی و صرافی اول ای سررردانی
بودهاست که توسط وابستگان ا ا ده ا ا ی کردستان عراق در ارواا به ع وان کمک
به خانواده ای خود از طری بانک ای خارجی حوا ه میکردهاند .ا بته این توجیه
برای تشکی یک بانک کافی نیست و ی در ر حال حضور ت ار رسمی و غیر رسمی
(ااچااچیان) و ررمی بازار کاال ای خارجی سبب رردیده در شور سلیمانیه تعداد
زیادی از صراف خصوصی در تبدی دالر ،دی ار ،یر ترس و ریال ایرانی فعا یت
نمای د.

شک ( :)3-6سلیمانیه
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 -4-6خدمات رفاهی و بهداشت و درمان
 -1-4-6خدمات رفاهی
خدمات رفا ی از جمله تامین اجتماعی که عمومیترین مورد آن شام
اوشش ای بیمهای میباشد .در اب از تشکی حکومت ای محلی نیز در شمال
عراق رایج بودهاست .زمی ه فعا یت آن بهش از خدمات عمدتا در حوزه ای درمان،
عمر ،شهص ثا ث و وسائط نقلیه بودهاست .ب ا به اظوار تعدادی از شوروندان
سلیمانیه خدمات بیمه در زمان حاکمیت دو ت مرکزی بدین صورت بودهاست که
در صورت عد واوع حوادث مشمول بیمه ،بیمه ر،ار متعود به بازارداخت ح
بیمه و بیمه شونده بودهاست .به دنبال ح،ف حمایت ای بیمهای دو ت مرکزی از
م طقه کردستان عراق سازمان ای خیریه بین ا مللی برای جبران این مسئله نوعی
اشتیبانی و حمایت مگانی را در خصوص بوداشت و درمان عمومی به ویاه برای
کودکان و زنان معمول داشتهاند .ااب ذکر است در د ه اخیر که به د ی اایین
بودن زی ه درمان و استقرار سازمان ای خیریه بین ا مللی در عراق برخی از اتباع
ایرانی ساکن در شور ای مرزی جوت مداوا و خرید دارو ای کمیام خارجی به
شمال عراق سفر کردهاند .در حال حاضر در شور سلیمانیه یک شرکت بیمه تحت
ع وان شرکت د یایی با ارائه خدمات بیمهای در زمی ه اجتماعی ،وسائ نقلیه و
اموال فعا یت مینماید.
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با توجه به رون مبادالت بازررانی و ترانزیت کاال و مچ ین ورود مسافران و
زائران به عراق زمی ه ای زیر را میتوان برای صادرات ص عت بیمه کشورمان به
شمال عراق مورد بررسی و توجه ارار دارد.

 ج،م اعتبارات کمکی سازمان ای خیریه به ع وان سه بیمه شوندران
 فعا یت شرکت ای ایرانی در ارائه خدمات بیمهای به واحد ای
تو یدی ،خدماتی به ویاه حم و نق کاال و مسافر
 بیمه کاال ا و خدمات صادراتی شرکت ای ایرانی فعال در م طقه
شمال عراق

 -2-4-6بهداشت و درمان
طوالنی بودن ج گ ای داخلی و محرومیت شدید روستا ا ،عمومیت فقر ،وجود
بیماران شیمیای و غیره ،از عواملی ست د که بیانگر نیاز شدید م اط شمال عراق
به ویاه نقاط روستایی به تامین بوداشت و درمان است .علی رغ تال

سازمان ای

خیریه بین ا مللی در تامین نیاز ای بوداشتی و درمانی مرد م طقه شدت نیاز ای
بوداشتی و درمانی مرد م طقه شدت نیاز ا سبب شده تا بهشی از این نیاز ا از
طری بازررانی خارجی تامین شود .شرکتوای داروسازی ایران از واحد ایی بودهاند
که از طری مرز ای استان کردستان به شمال عراق دارو ،واز ازشکی و بوداشتی
صادر کردهاند.

114

www.takbook.com

فصل یازدهم

تعرفههای صادرات به عراق 2018

در زمی هی امور زیر ب ایی بهش بوداشت و درمان سازمان بوداشت جوانی
) (WHOر سا ه اروژه ایی را از طری م ااصه ای بین ا مللی به اجرا در میآورد
.با توجه به بیماری ای ش اخته شده م طقه ،وجود تحصی کرده ای بومی و
مچ ین وجود ازشکان بدون مرز کمبود محسوسی در رابطه با نیروی انسانی مورد
نیاز در بهش بوداشت ودرمان دیده نمیشود .غیر از دارو ای وارداتی ،نیاز محدوده
شمال عراق به خرید تاسیسات و ت ویزات بیمارستانی ،واز بوداشتی و
آزمایشگا ی و مچ ین احداث مراکز بوداشت روستایی و بیمارستان ای شوری از
ظرفیت ای دیگر وارداتی ست د که ایرانی ا با ر طرف خارجی دیگر میتوان د
آن را تامین نمای د.

 -3-4-6خدمات فرهنگی و آموزشی
شور ای سلیمانیه و اربی از نقاط مو سیاسی ،ااتصادی و فر گی م اط
شمال عراق محسوم میشوند .به طوری که تعداد اماکن فر گی ،تشک ای
سیاسی و ص فی و رسانه ای جمعی از ویاری ای مو فر گی این دو شور
محسوم میشوند .در حال حاضر دو ایستگاه تلویزیون فضایی (ما واره) تحت ع وان
Kurdsatو  Kurdestan TVدایر و فعال ست د .ا بته رفت ی است که سابقه فعا یت
رسانه ای محلی در شمال عراق به حدود چو سال اب بر میرردد .اما اعمال
محدودیت و جور حاکمیت بعث سبب رردیدهاست که از زمان سلب حاکمیت این
رژی در شمال ،مرد م طقه برای جبران این محرومیت و اعال ویت خود از فضای
موجود استفاده نموده و به شک رستردهای به فعا یت ای سیاسی ،فر گی و
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ص فی روی بیاورند به طوری که در حال حاضر ت وا در شور سلیمانیه شمار کثیری
از واحد ا و رروه ای فر گی و سیاسی وجود دارند.
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 -1-7مقدمه
در این فص  ،وضعیت ت ارت خارجی مشتم بر وضعیت صادرات و واردات،
انواع و میزان رروه ای کاالیی وارد و صادر شده از کشور و کشور ای عمده
واردک ده و صادرک ده کاال به عراق مورد بررسی ارار میریرند .در انتوا نیز،
سرمایهر،اری ای خارجی ان ا شده در این کشور تشریح میرردد .اسمت عمده
ای از اطالعات این فص از سایت سازمان ت ارت جوانی اخ ،شده است .در گا
ت ظی این کتام ،اطالعات مبادالت ت اری ایران و عراق در سال  ۲0۱۸برروی این
سایت ارار نگرفته بود.
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از آن ایی که ایران یکی از صادرک دران عمده به کشور عراق محسوم میرردد،
برای تویه این فص  ،از اطالعات سال  ۲0۱7استفاده رردیده تا نقش ایران در بازار
عراق ح،ف نگردد.

 -2-7تراز تجاري
در سال  ۲0۱7میالدی ،ارز

واردات عراق ۵0میلیارد دالر بوده است .این در

حا ی است که در مین سال این کشور  69میلیارد دالر کاال صادر نموده است.
اراا یادشده نشان مید د که در سال  ،۲0۱7تراز ت اری عراق بیش از  ۱9میلیارد
دالر مثبت بودهاست.

جدول شماره زیر وضعیت صادرات و واردات و تراز ت اری عراق را طی سا وای
 ۲0۱7تا نشان مید د .چ انچه مشا ده میشود ،طی دوره چوار سا ه  ۲00۸تا
 ۲0۱7تراز ت اری عراق مواره مثبت بودهاست.

جدول( :)۱-7آمار ت ارت عراق با جوان در  ۱0سال اخیر (میلیارد دالر)  -م بت:
مرکز ت ارت بین ا مل
سال

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

صادرات

64

39

۵۲

۸0

94

۸9

۸۵

۵۱

4۱

69

واردات

۱6

4۲

44

4۸

۵9

۵9

۵9

4۸

34

۵0

4۸

-۲

۸

3۲

3۵

30

۲7

3

7

۱9

تراز
تجاري

118

www.takbook.com

فصل یازدهم

تعرفههای صادرات به عراق 2018

 -3-7صادرات
عراق در سال  ۲0۱7معادل  69/0۲6میلیارد دالر صادرات داشتهاست .ااال
عمده صادراتی عراق شام نفت و فراورده ای نفتی ،مواد ایری ،مو ای معدنی،
میوه ای خوراکی و خرما میباشد .فورست ااال مو صادراتی این کشور به جوان
و روند رشد آن ،طی دوره  ۲0۱7-۲0۱3در جدول ذی نشان داده شدهاست.
جدول( :)۲-7ااال مو صادراتی این کشور به جوان و روند رشد آن ،طی دوره
۲0۱7-۲0۱3

رديف

رشد

رشد

ارزش

ارزش

محصول

(2016

(2013

(هزار دالر)

-

-

)2017

)2017

40

-10

ارزش

کد
تعرفه

در صد

در صد

نام محصول

کل محصوالت

69.026.97
4

سوختهای معدنی،
1

۲7

روغنهای معدنی و
محصوالت تقطیر آنها،

119

66.700.73۸

43

-۱۱
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مواد قیری ،مواد
معدنی
مروارید طبیعی یا
کشت شده،
2

7۱

3

0۸

4

76

5

47

6

4۱

سنگهای قیمتی یا
نیمه قیمتی ،فلزات

۱.940.0۵۱

-۲0

3۲

گرانبها ،فلزات
پوشیده شده
میوه و آجیل خوراکی،
پوست مرکبات یا

۱46.376

۲6

3

خربزه
آلومینیوم و مواد آن

6۲.۲۲3

۲0۵

پالپ چوب یا مواد
دیگر سلولزی فیبری،
کاغذ (ضایعات و

33.3۵۱

69

۸0

ضایعات)
پوست و پوست خام
(غیر از پوست خز) و
چرم
120

۲9.6۱9

7

-۱7
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ماشین آالت و
تجهیزات الکتریکی و
7

۸۵

8

۸4

9

39

قطعات آن ،ضبط و

۲4.۵۵7

69

پخش صوت،
تلویزیون
ماشین آالت ،وسایل
مکانیکی ،راکتورهای
هسته ای ،دیگهای

۱7.9۱4

۱۸4

۱۱

بخار ،قطعات آن

99

10

73

11

۸6

پالستیك و
محصوالت آن
کاالیی که در جای
دیگر مشخص نشده
مواد آهن یا فوالد

۱۲.۲۲6

-۲۸

-۲

۸.400

۵4

-3۵

6.۲70

330

30

لوکوموتیوهای راه
آهن یا تراموا ،نورد
سهام و قطعات آن،
راه آهن یا مسیرهای
تراموا

121

3.496

۱3۵

۱۵4
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12

74

13

90

14

۲0

15

97

16

7۸

17

۸9

18

۸7

فصل یازدهم

مس و مواد آن

3.۲۵6

64

۱۲۵

نوری ،عکاسی،
سینمایی ،اندازه
گیری ،چك کردن،

۲.۸33

-37

-۱3

دقت ،پزشکی یا
جراحی
آماده سازی
سبزیجات ،میوه،
آجیل یا سایر

۲.3۱۵

-30

7

قسمتهای گیاهان
آثار هنری ،قطعات
مجموعه و عتیقه

۱.97۵

-۵3

-۱9

فروشی
سرب و مواد آن
کشتیها ،قایقها و
سازههای شناور
وسایل نقلیه غیر از
قطار راه آهن یا

122

۱.93۵

4.۱07

۱.93۱

-۸4

۱.۸۵۱

60

-۱

۲6
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تراموا ،و قطعات و
لوازم جانبی آنها
19

9۱

20

۱3

ساعتها و قطعات آن

۱.۸00

-۲3

۲30

الک ،لثهها ،رزینها و
سایر ساپها و

۱.73۸

-۵9

-۱9

عصارههای گیاهی
21

۱7

شکر و شکر قنادی

۱.6۲3

649

۲9

22

۵۲

پنبه

۱.6۱۸

۲۲4

33

"م بت"trademap.org :
نگا ی عمی به اراا جدول فوق نشان مید د که میزان صادرات عراق به ویاه
در  ۱0رروه کاالیی عمده صادراتی ،در سال ای مهتلف از روندی افزایشی برخوردار
بوده است .به رونهای که میزان صادرات این کشور در سال  ۲0۱7نسبت به سال
 ۲0۱6با بیش از  40درصد رشد مراه بوده است .کشور ای ج وم شرق آسیا،
ارواا ،آمریکا و د عمده کشور ای واردک ده کاال از عراق را تشکی مید د .مو
ترین مقاصد صادراتی عراق در سال  ۲0۱7در جدول زیر ارائه شده است .بیش از
 40درصد صادرات عراق به

دوستان و چین میباشد.

بیش از  3۵درصد از صادرات عراق نیز به چوارکشور آمریکا ،کره ج وبی ،یونان
و ایتا یا ان ا میشود .این شش کشور به ترتیب مو ترین مقاصد محصوالت
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صادراتی عراق را تشکی مید د .جدول ذی مو ترین کشور ای واردک ده کاال
از عراق و سو آن ا از صادرات این کشور در سال  ۲0۱7را نشان مید د.
جدول( :)3-7مو ترین کشور ای واردک ده کاال از عراق و سو آن ا از صادرات
این کشور در سال ۲0۱7
رتبه

سهم از واردات

نام کشور

ارزش صادرات

کل صادرات

69.026.974

100

1

هندوستان

۱۵.309.4۲۵

۲۲.۲

2

چین

۱3.۸۱4.۱۱۲

۲0

3

ایاالت متحده آمریکا

۱۱.۱۵9.0۱7

۱6.۲

4

کره جنوبی

6.37۲.396

9.۲

5

یونان

3.۵4۸.90۲

۵.۱

6

ایتالیا

3.۱۸۵.۵67

4.6

7

هلند

3.0۸4.۸4۲

4.۵

8

سنگاپور

۱.646.639

۲.4

9

ترکیه

۱.۵۲7.۵73

۲.۲

10

اسپانیا

۱.434.06۱

۲.۱

11

چین تایپه

۱.۲۲4.۵۸۲

۱.۸

12

آلمان

۱.079.339

۱.6

124
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13

ژاپن

۱.009.۵67

۱.۵

14

امارات متحده عربی

700.۵4۱

۱

15

مصر

677.۱0۱

۱

16

صربستان

4۸3.۵60

0.7

17

لهستان

40۲.769

0.6

18

اتریش

3۸3.۲۲6

0.6

19

کشور پرتغال

3۲۸.9۵4

0.۵

20

مالزی

۲70.۸37

0.4

"م بت"trademap.org :

 -4-7واردات
عراق در سال  ۲0۱7میالدی معادل  ۵0/0۱9میلیارد دالر واردات داشته است.
ااال عمده واردات کشور عراق شام ماشینآالت و دستگاه ای برای ،دیگ ای
بهار و آبگر  ،خودرو ،مواد غ،ایی ،اوشاس ،ماشین آالت و ت ویزات ،مواد بوداشتی،
دارو و مواد االستیکی میباش د .جدول ذی ااال مو وارداتی عراق از جوان و
ارز

وارداتی ر یک طی دوره زمانی ۲0۱3تا  ۲0۱7را نشان مید د.
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جدول( :)4-7ااال مو وارداتی عراق از جوان و ارز

وارداتی ر یک طی دوره

زمانی ۲0۱3تا ۲0۱7

رديف

کد
تعرفه

--

نام محصول

در صد

در صد

ارزش

رشد

رشد

محصول(هزار

ارزش

ارزش

دالر)

(-2016

(-2013

)2017

)2017

27

-6

کل محصوالت

50.019.472

ماشین آالت و
تجهیزات الکتریکی
1

۸۵

2

۸4

3

7۱

و قطعات آن ،ضبط و

6.36۱.6۵7

۸۲

-۱3

پخش صوت،
تلویزیون
ماشین آالت ،وسایل
مکانیکی،
راکتورهای هسته

4.633.۱6۲

۸

-۱6

ای ،دیگهای بخار
قطعات آن
مروارید طبیعی یا
کشت شده،
126

4.379.303

۲۸

۵7
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سنگهای قیمتی یا
نیمه قیمتی ،فلزات
گرانبها ،فلزات
پوشیده شده
وسایل نقلیه غیر از
4

۸7

5

39

6

۲4

7

73

8

۲7

قطار راه آهن یا
تراموا ،و قطعات و

۲.794.۱۸۵

6۸

-۱۸

لوازم جانبی آنها
پالستیك و

۲.436.۱۵9

محصوالت آن

۱۱

-۵

دخانیات و
جایگزینهای تنباکو

۱.747.۲74

۱7۵

9

تولید شده
مواد آهن یا فوالد

۱.۵6۸.۸6۲

7

-۲3

سوختهای معدنی،
روغنهای معدنی و
محصوالت تقطیر

۱.443.3۱0

آنها ،مواد قیری،
مواد معدنی

127

4۱

0
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محصوالت لبنی،
تخم مرغ پرندگان،
9

04

10

30

11

6۱

12

94

13

0۸

14

7۲

عسل طبیعی،
محصوالت خوراکی

۱.33۱.374

۱0

-7

منشاء حیوانی ،نه
در جای دیگر
محصوالت دارویی

۱.۲۸9.46۵

۱۱

۱

محصوالت پوشاک و
لوازم جانبی ،بافتنی

۱.۱99.۱۲۵

۲7

4

یا قالب دوزی
مبلمان ،مالفه،
تشك ،بالشتك و
مصالح ساختمانی

۱.0۵۸.07۵

۱۵

-۱

مشابه
میوه و آجیل
خوراکی ،پوست

940.66۱

۲۱

0

مرکبات یا خربزه
آهن و فوالد

907.604

128

7

-۲6
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15

0۲

16

۱9
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گوشت و خوراک

۸۵۸.3۵3

گوشتی

34

-۲

آماده سازی غالت،
آرد ،نشاسته یا

۸36.۱49

شیر ،محصوالت

۱3

6

پاستریکوکس
17

۱0

غالت

79۵.30۱

۲9

-۱9

18

۱7

شکر و شکر قنادی

743.693

۵6

-۵

19

۱۱

20

6۲

21

90

محصوالت صنایع
فرآوری ،مالت،

739.۵۲0

نشاسته ،انولین،

۱9

4

گلوتن ،گندم
محصوالت پوشاک و
لوازم جانبی ،بدون

734.۱33

۱6

۱۵

بافندگی
نوری ،عکاسی،
سینمایی ،اندازه

6۵9.4۸7

گیری ،چك کردن،

129

۲۱

-۱7
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دقت ،پزشکی یا
جراحی
چربیها و روغنهای
گیاهی و حیوانی و
22

۱۵

23

۲0

24

69

25

07

26

64

محصوالت شکافت
آن ،چربیهای

640.6۲7

۵

-۱۲

خوراکی آماده شده،
حیوانات
آماده سازی
سبزیجات ،میوه،

6۲6.۸۱۸

آجیل یا سایر

-۱3

۱

قسمتهای گیاهان
محصوالت سرامیك

۵۸0.7۱6

۱

سبزیجات خوراکی و
برخی از ریشهها و

۵۸0.077

۲6

غده
کفش ،گتر و مانند
آن ،بخشهایی از
چنین مواد

130

۵۱4.67۸

۲۲

۲0
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40

28

34

29

96

30

63

31

33
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الستیك و

۵09.6۱۸

محصوالت آن

3۲

-۱۱

صابون ،مواد فعال
سطحی آلی ،آماده
سازی شستشو،

4۵۸.۸۸۱

آمادهسازی

6

-۱

روغنکاری،
مصنوعی
ماده تولید شده

44۱.696

دیگر

-4

۱

دیگر محصوالت
نساجی ساخته شده
مجموعهها ،لباس
پوشیدنی و مواد

439.۲۱۱

۲0

6

نساجی پوشیده
شده ،جورابها
اسانسها و رزینها،
عطر ،لوازم آرایشی
و بهداشتی

131

434.964

۲9

6
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کاغذ و مقوا ،مواد از
32

4۸

33

6۸

34

۲۱

35

76

36

99

37

۵7

38

۸۸

39

44

40

3۸

خمیر کاغذ ،کاغذ یا

4۲6.643

7

۱۱

مقوا
ماده سنگ ،گچ،
سیمان ،آزبست،

4۱7.۵۲۵

-۲۵

-۱4

میکا یا مواد مشابه
آماده سازیهای
مختلف خوراکی
آلومینیوم و مواد آن
کاالیی که در جای
دیگر مشخص نشده
فرش و سایر
پوششهای نساجی
هواپیما ،فضاپیما ،و
قطعات آن
چوب ،زغال چوب
محصوالت شیمیایی
دیگر

132

3۸4.94۱

۱6

3

363.۲39

7

-۱۱

34۲.434

-69

۱۸

33۵.74۸

6۵

-۵

3۲0.4۲۱

۲۸۲

-۲4

3۱4.04۱

۱3

-۱

3۱۲.۱0۵

۲3

-3
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نمك ،گوگرد ،زمین
41

۲۵

45

70

46

9۵

47

۸3

48

۸۲

49

۵4

50

09

و سنگ ،مواد

۲۸۱.۸۸9

گچبری ،آهك و

6۱

سیمان
شیشه و ظروف

۲۸۱.0۵7

3

-۵

اسباب بازیها،
بازیها و وسایل
ورزشی ،قطعات و

۲۵4.37۵

۸6

۱۱

لوازم جانبی آن
مواد متفرقه

۲۲4.۸74

۲7

۱4

ابزار ،ابزار ،کارد و
چنگال ،قاشق و

۲0۸.6۸۱

چنگال ،از فلزات

۱4

-۲

پایه
قطعات آن از فلزات
پایه

۲04.۸۲۵

۲7

-3

رشتههای ساخته
شده از منسوجات،
نوار و مانند آن از

133

۲0۱.070

۲9

9
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مواد نساجی ساخته
شده
51

۲3

52

۵۵

53

۲۲

54

۱۸

55

3۲

قهوه ،چای ،مات و
ادویه جات

۱۸۸.4۸۸

6

3

باقی مانده و زباله از
صنایع غذایی،
خوراک دام آماده

۱77.373

6

۱6

شده
الیاف مصنوعی

۱67.704

ساختهشده

-۲

-4

نوشیدنیها ،ارواح و
سرکه
آمادهسازی کاکائو و

۱۵۸.3۸4

7

-۵

کاکائو
عصاره برنزه کردن
یا رنگرزی ،تاننها و
مشتقات آنها،

۱۵۲.۱۲0

رنگها ،رنگدانهها و
رنگآمیزی دیگر

134

۱9

-۸
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56

۲9

57

4۲

58

۱۲

59

0۱

60

03

61

3۱

62

60

63
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مواد شیمیایی آلی

۱36.۸7۱

67

6

مقاالت چرمی،
 saddleryو مهار،

۱۲9.47۸

۱0

۱۸

کاالهای مسافرتی
کیفهای دستی و
ظروف مشابه

۱۲6.07۵

-۵

37

دانههای روغنی و
میوههای حبوبات،
دانههای دیگر،

۱۲6.0۵3

46

۵4

دانهها و میوهها،
صنعتی یا دارویی
حیوانات زنده

۱۲4.۲06

-۱7

ماهی و قارچ،
قارچها و دیگر بی

۱۱۵.۵۸7

-6

30

مهرگان آبزی
کود
پارچههای بافتنی یا
قالب دوزی

135

۸۵.74۱

-6

۲

۸0.۲۱۸

-47

-6
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اسلحه و مهمات،
64

۱6

65

9۱

66

3۵

67

49

68

۵۸

69

۲۸

70

۸9

قطعات و لوازم

79.۲4۵

3۲

-۸

جانبی آن
آماده سازی گوشت،
ماهی یا قارچ ،قارچ

7۱.۱۵4

۱6

9

یا دیگر بی
مهرگان آبزی
ساعتها و قطعات
آن

۵7.۵0۸

۲9

4

۵4.۱06

-37

-۱7

مواد آلبومینوئید،
اصالح شده

۵۱.69۵

نشاسته ،چسب

4۵

-۱

آنزیمها
کتابهای چاپی،
روزنامهها ،تصاویر و

۵0.3۸۱

9

-۱۸

سایر محصوالت
صنعت چاپ،

4۵.۱۱۱

نسخههای خطی

136

۸

-۲7

www.takbook.com

فصل یازدهم

تعرفههای صادرات به عراق 2018

پارچههای ویژه
71

۵6

72

74

73

۵9

74

06

75

37

76

6۵

بافته شده ،نساجی

3۲.779

۱۲

-۲

پارچه ای خزنده
توری ،منسوجات،
گلدوزی

30.۱6۲

-۱4

-۲4

مواد معدنی،
ترکیبات آلی یا
معدنی فلزات

۲6.7۲۲

-۵

-۱۱

گرانبها ،فلزات نادر
خاکی
کشتیها ،قایقها و
سازههای شناور

۲6.0۲۸

۱۱

-۲

واشر ،نخ مخصوص
طناب ،بند ناف،
طناب ،کابل و مواد

۲۵.7۸6

۱04

-۲۱

آن
مس و زیرشاخههای
آن

137
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نساجی آغشته
شده ،پوشش داده
77

67

78

۱3

79

7۵

80

36

81

۵۲

شده ،پوشش داده
شده یا روکش شده،

۱6.4۲۱

۱9

۲

مواد نساجی از نوع
مناسب
درختان و گیاهان،
ریشه و مانند آن،
گل بریده و شاخ و

۱4.۵۱3

-30

برگ تزئینی
۱۱.09۵

۵

-۲9

عکاسی و یا فیلم
سینمایی
سرامیك و قطعات

۸.9۱9

-۲0

-۲3

آن
پرها و پائین تهیه
شده و محصوالت
ساخته شده از پرها

138
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یا پایین ،گل
مصنوعی
82

79

83

۲6

84

4۵

85

۵۱

86

۸6

روی و مصنوعات آن

۸.۸00

سنگ معدن ،سرباره
و خاکستر

۸.3۵۸

۲۵

۲۵

۱6۵

الک ،لثهها ،رزینها
و سایر ساپها و

۵.734

930

۲۵

عصارههای گیاهی
نیکل و مواد آن

۵.477

۱00

۱4

انفجار محصوالت
پیشرو ،آلیاژهای
پریوفوریك ،آماده

4.۸۱۵

7۱

-4۸

سازیهای قابل
احتراق خاص
87

۸۱

پنبه

4.370

۲۵۲

۲7

88

9۲

روی و مواد آن

4.۲۱4

۱3۸

-۱

89

66

3.۸97

-3۸

-۱7

سنگ معدن ،سرباره
و خاکستر
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چوب پنبه و
90

۱4

91

۵0

92

47

93

۵3

94

46

95

۸0

محصوالت چوب

3.۱۲9

۱۸۸

پنبه
پشم ،موی طبیعی،
نخ نخی و پارچه

۲.64۵

-۲۱

-7

بافته شده
لوکوموتیوهای
راهآهن یا تراموا،
نورد سهام و قطعات

۲.0۸0

-4۱

آن ،راه آهن یا
مسیرهای تراموا. . .
دیگر فلزات پایه،
کریمت ،مواد از آن

۲.073

-۱

-3۸

آالت موسیقی،
قطعات و لوازم

۱.69۲

-79

6

جانبی
چتر ،چترهای
خورشیدی ،چوب
کالسیك ،چوب
صندلی ،شالق،
140
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سوارکاری و قطعات
آن
مواد کاشت
96

97

97

7۸

98

43

99

4۱

100

0۵

سبزیجات،

۱.0۲6

-۵4

9

محصوالت گیاهی
سرب و مصنوعات
آن
خز مصنوعی

۲73

-۱0

-39

۲۵۲

۲37

-۱

پوست و پوست خام
(غیر از پوست خز)

۲30

۱۱

۱۸

و چرم
محصوالت منشا

۱۸7

حیوانی

۲

-۲7

"م بت"trademap.org :
شک ( )۱-7نشان مید د که بیش از  60درصد کاال ای وارداتی از  ۱۲رروه
محصوالت ذکر شده در جدول باال را تشکی مید د ،میباشد و  39درصد دیگر
از کاال ای وارداتی این کشور را سایر رروه تشکی مید د .در نتی ه سرمایهر،اری
در این کاال ا برای سرمایهر،اران که مبلغی بیش از  30میلیارد دالر را تشکی
مید د ،سودآور خوا د بود.
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کاالهای مهم وارداتی کشور عراق
ماشین آالت و تجهیزات
الکتریکی و قطعات آن؛ ضبط و
پخش صوت ،تلویزیون. . .
ماشین آالت ،وسایل مکانیکی،
راکتورهای هسته ای ،دیگهای
بخار؛ قطعات آن
مروارید طبیعی یا کشت شده،
سنگ های قیمتی یا نیمه قیمتی،
فلزات گرانبها ،فلزات پوشیده
شده. . .

13%
9%
پالستیک و محصوالت آن

39%

9%
6%
2%
2%3%3%3%3%3%5%

دخانیات و جایگزین های تنباکو
تولید شده
مواد آهن یا فوالد

سوخت های معدنی ،روغن های
معدنی و محصوالت تقطیر آنها.
مواد قیری؛ مواد معدنی

شک ( :)۱-7کاال ای مو وارداتی عراق

بررسی آمار و اراا جدول فوق نشان مید د که میزان واردات کاال در بیشتر
رروه ای کاالیی ،به ویاه در  ۱0رروه کاالیی عمده وارداتی ،افزایشی بودهاست.
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میزان واردات این کشور در سال  ۲0۱7نسبت به سال  ۲0۱6میالدی ،نزدیک به
 ۲7درصد رشد داشتهاست.

کشور ای امارات متحده عربی ،ترکیه ،چین ،ایران ،کره ج وبی،
آمریکا و برزی

دوستان،

شت شریک عمده وارداتی عراق )صادرک دران به عراق( را تشکی

مید د .کشور ای امارات متحده عربی ،ترکیه ،چین و ایران بیش از  70درصد از
صادرات کاال به عراق در سال  ۲0۱7را در اختیار داشته اند .مو ترین

ح

صادرک دران کاال به عراق و ارز

صادرات آن ا در سال  ۲0۱7در جدول ذی

ارائه شدهاست.

جدول( :)۵-7مو ترین صادرک دران کاال به عراق و ارز

صادرات آن ا در سال

۲0۱7
سهم از
صادرات

رتبه

نام کشور

ارزش صادرات

1

امارات متحده عربی

۱۲.۲44.7۲0

۲4.۵

2

ترکیه

9.0۵6.66۱

۱۸.۱

3

چین

۸.330.4۱۵

۱6.7

4

ایران

6.4۲۵.0۱6

۱۲.۸

5

کره جنوبی

۱.46۲.0۸۸

۲.9

6

هندوستان

۱.۲۵9.۸47

۲.۵

(درصد)
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7

ایاالت متحده آمریکا

۱.۲04.7۲۲

۲.4

8

برزیل

۸۱0.749

۱.6

9

آلمان

773.369

۱.۵

10

ایتالیا

64۱.۵99

۱.3

11

اردن

۵4۱.9۸۱

۱.۱

12

مصر

۵۱3.66۵

۱

13

عربستان سعودی

۵0۲.۵37

۱

14

اوکراین

479.4۸0

۱

15

کویت

464.۲۱۲

0.9

16

هلند

4۵۸.7۱6

0.9

17

انگلستان

4۱9.74۱

0.۸

18

فرانسه

37۵.۲۲۲

0.۸

"م بت"trademap.org :

 -1-4-7بررسی آمارهاي واردات عراق
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کاال ای وارداتی خود را در  ۱۲رروه

کشور عراق بیش از  60درصد ارز

ابتدایی ،معادل  30۲40میلیارد دالر زی ه کردهاست ،مچ ین  77درصد ارز
زی ه کاال ای وارداتی در  ۲3رروه کاال که معادل  3۸7۲0میلیارد دالر است.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%

20%
6,362
4,633
4,379
2,794
2,436
1,747
1,569
1,443
1,331
1,289
1,199
1,058941908858836795744739734659640626

10%
0%

گروه 85
گروه 84
گروه 71
گروه 87
گروه 39
گروه 24
گروه 73
گروه 27
گروه 04
گروه 30
گروه 61
گروه 94
گروه 08
گروه 72
گروه 02
گروه 19
گروه 10
گروه17
گروه 11
گروه 62
گروه 90
گروه 15
گروه 20

هزینه کل واردات

هزینه واردات گروه

شک ( :)۲-7زی ه ای وارداتی رروه ای کاالیی عراق

 -5-7کشورهاي صادرکننده
در این بهش ،کشور ای عمده صادرک ده به عراق و سو

ر کشور در ۲4

رروه کاالیی اول وارد شده توسط عراق ،ارائه میرردد .این اطالعات میتواند تصویر
روش ی از رابای با قوه و با فع در رروه ای کاالیی اصلی وارداتی به عراق برای
ت ار ایرانی فرا

نماید .بر طب بررسی ای ان ا شده ،شش کشور اول در ر رروه
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کاالیی به طور متوسط بیش از  70درصد واردات را ان ا دادهاند، .ا در جداول
ر کدا در  ۲3رروه کاالیی ارائه شده

مهتلف ،شش کشور اول واردک ده و سو
است.

جدول( :)6-7مو ترین رابای موجود در تامین ت ویزات و ماشینآالت برای اجزا
و اطعات آن (کد )۸۵
ارزش صادرات کاال

سهم کشور از کل

به عراق(میلیون

بازار

دالر)

عراق(درصد)

1

امارات

340۵

۵3.۵

2

چین

۱۱۸6

۱۸.6

3

ترکیه

344

۵.4

4

کره ج وبی

۲۸۵

4.۵

5

آمریکا

۱۸6

۲.9

6

ایران

۱03

۱.6

رديف

مهمترين رقباي
موجود

جمع کل واردات عراق 6361 :میلیون دالر
"م بت"trademap.org :
جدول( :)7-7مو ترین رابای موجود در رروه ماشین آالت ،وسای مکانیکی،
راکتور ای سته ای ،دیگوای بهار ،اطعات آن (کد)۸4
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رديف

مهمترين رقباي
موجود

فصل یازدهم

ارزش صادرات
کاال به عراق
(میلیون دالر)

سهم کشور از کل
بازار عراق

1

چین

۱4۲۵

30.۸

2

امارات

۸۵0

۱۸.4

3

ایران

4۲۲

9.۱

4

ایتا یا

36۲

7.۸

5

کره ج وبی

۲۸9

6.۲

6

ترکیه

۲۸۲

6.۱

جمع کل واردات عراق 4633 :میلیون دالر
"م بت"trademap.org :

جدول( :)۸-7مو ترین رابای موجود در رروه مروارید طبیعی یا کشت شده،
س گ ای ایمتی یا نیمه ایمتی ،فلزات ررانبوا ،فلزات اوشیده شده (کد )7۱
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رديف

مهمترين رقباي
موجود

فصل یازدهم

ارزش صادرات
کاال به عراق

سهم کشور از کل

(میلیون دالر)

بازار عراق

1

امارات

۲76۵

63.۱

2

ترکیه

۱۵۸۱

36.۱

3

چین

۲4

0.6

4

انگلستان

3

0.۱

5

د

۲

0

6

تایل د

۱

0

جمع کل واردات عراق 4379 :میلیون دالر
"م بت"trademap.org :

جدول( :)9-7مو ترین رابای موجود در رروه وسای نقلیه غیر از اطار راه آ ن یا
تراموا ،و اطعات و واز جانبی آن ا (کد )۸7
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رديف

مهمترين رقباي
موجود

فصل یازدهم

ارزش صادرات
کاال به عراق
(میلیون دالر)

سهم کشور از کل
بازار عراق

1

امارات

۸۸۲

3۱.6

2

کره ج وبی

33۱

۱۱.9

3

کویت

۲97

۱0.6

4

چین

۲9۲

۱0.۵

5

آمریکا

۲4۸

۸.9

6

ژاان

۱74

6.۲

جمع کل واردات عراق 2794 :میلیون دالر
"م بت"trademap.org :

جدول( :)۱0-7مو ترین رابای موجود در رروه االستیک و محصوالت آن (کد
)39
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رديف

مهمترين رقباي
موجود

فصل یازدهم

ارزش صادرات
کاال به عراق
(میلیون دالر)

سهم کشور از کل
بازار عراق

1

ایران

۱۲0۲

49.3

2

ترکیه

44۱

۱۸.۱

3

چین

44۱

۱۸.۱

4

ژاان

60

۲.۵

5

امارات

۵۸

۲.4

6

عربستان صعودی

4۸

۲

جمع کل واردات عراق 2436 :میلیون دالر
"م بت"trademap.org :

جدول( :)۱۱-7مو ترین رابای موجود در رروه دخانیات و جایگزین ای ت باکو
تو ید شده (کد )۲4
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رديف

مهمترين رقباي
موجود

فصل یازدهم

ارزش صادرات
کاال به عراق
(میلیون دالر)

سهم کشور از کل
بازار عراق

1

امارات

۱۵0۸

۸6.3

2

ارم ستان

۱09

6.۲

3

ترکیه

۸4

4.۸

4

روسیه

۱6

0.9

5

مصر

۱۱

0.6

6

رمانی

۵

0.3

جمع کل واردات عراق1747 :میلیون دالر
"م بت"trademap.org :

جدول( :)۱۲-7مو ترین رابای موجود در رروه مواد آ ن یا فوالد (کد )73
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رديف

مهمترين رقباي
موجود

فصل یازدهم

ارزش صادرات
کاال به عراق
(میلیون دالر)

سهم کشور از کل
بازار عراق

1

چین

390

۲4.9

2

ترکیه

3۵۱

۲۲.4

3

ایران

۲۱0

۱3.4

4

کره ج وبی

۱۵0

9.6

5

امارات

۱۲۵

۸

6

ژاان

۵3

3.4

جمع کل واردات عراق 1569 :میلیون دالر
"م بت"trademap.org :

جدول( :)۱3-7مو ترین رابای موجود در رروه سوخت ای معدنی ،روغن ای
معدنی و محصوالت تقطیر آن ا ،مواد ایری ،مواد معدنی (کد )۲7
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رديف

مهمترين رقباي
موجود

فصل یازدهم

ارزش صادرات
کاال به عراق
(میلیون دالر)

بازار عراق

96۵

66.9

2

د

۱6۵

۱۱.4

3

ایران

۱۲7

۸.۸

4

عمان

77

۵.4

5

ترکیه

3۱

۲.۲

6

آ مان

۱7

۱.۱

1

امارات

سهم کشور از کل

جمع کل واردات عراق 1443 :میلیون دالر
"م بت"trademap.org :

جدول( :)۱4-7مو ترین رابای موجود در رروه محصوالت ب ی ،ته مرغ
ارندران ،عس طبیعی ،محصوالت خوراکی م شا حیوانی ،نه در جای دیگر (کد
)04
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رديف

مهمترين رقباي
موجود

فصل یازدهم

ارزش صادرات
کاال به عراق
(میلیون دالر)

سهم کشور از کل
بازار عراق

1

ایران

۵۱۸

3۸.9

2

ترکیه

3۸۱

۲۸.6

3

امارات

۱۲۱

9.۱

4

عربستان صعودی

47

3.6

5

بلایک

40

3

6

مصر

۲۸

۲.۱

جمع کل واردات عراق 1331 :میلیون دالر
"م بت"trademap.org :

جدول( :)۱۵-7مو ترین رابای موجود در رروه محصوالت دارویی (کد )30
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رديف

مهمترين رقباي
موجود

فصل یازدهم

ارزش صادرات
کاال به عراق
(میلیون دالر)

سهم کشور از کل
بازار عراق

1

سوئیس

۲۲4

۱7.4

2

فرانسه

۱۲۵

9.7

3

امارات

۱۱۱

۸.6

4

انگلستان

۱06

۸.۲

5

آ مان

97

7.۵

6

د

96

7.۵

جمع کل واردات عراق 1289 :میلیون دالر
"م بت"trademap.org :

جدول( :)۱6-7مو ترین رابای موجود در رروه محصوالت اوشاس و واز جانبی،
بافت ی یا االم دوزی (کد )6۱
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رديف

مهمترين رقباي
موجود

فصل یازدهم

ارزش صادرات
کاال به عراق
(میلیون دالر)

سهم کشور از کل
بازار عراق

1

چین

63۸

۵3.۲

2

ترکیه

4۵۱

37.۲

3

امارات

6۵

۵.۵

4

ایران

۱۸

۱.۵

5

د

۱۲

۱

6

0.۵

6

اندونزی

جمع کل واردات عراق 1199 :میلیون دالر
م بتtrademap.org :

جدول( :)۱7-7مو ترین رابای موجود در رروه مبلمان ،مالفه ،تشک ،با شتک و
مصا ح ساختمانی مشابه (کد )94
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رديف

مهمترين رقباي
موجود

فصل یازدهم

ارزش صادرات
کاال به عراق
(میلیون دالر)

سهم کشور از کل
بازار عراق

1

ترکیه

43۸

4۱.4

2

چین

4۱۱

3۸.۸

3

امارات

66

6.۲

4

مصر

44

4.۲

5

انگستان

3۲

3

6

ایران

۲3

۲.۲

جمع کل واردات عراق 1058 :میلیون دالر
"م بت"trademap.org :

جدول( :)۱۸-7مو ترین رابای موجود در رروه میوه و آجی خوراکی ،اوست
مرکبات یا خربزه (کد )0۸
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رديف

مهمترين رقباي
موجود

فصل یازدهم

ارزش صادرات
کاال به عراق
(میلیون دالر)

سهم کشور از کل
بازار عراق

1

ایران

3۸۱

40.۵

2

ترکیه

۲۵6

۲7.۲

3

کویت

6۱

6.۵

4

اکوادر

۵6

6

5

امارات

۵0

۵.3

6

مصر

47

۵

جمع کل واردات عراق 941 :میلیون دالر
"م بت"trademap.org :

جدول( :)۱9-7مو ترین رابای موجود در رروه آ ن و فوالد (کد )7۲
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رديف

مهمترين رقباي
موجود

فصل یازدهم

ارزش صادرات
کاال به عراق
(میلیون دالر)

سهم کشور از کل
بازار عراق

1

اوکراین

۲7۸

30.6

2

ترکیه

۲3۲

۲۵.۵

3

ایران

۱96

۲۱.6

4

چین

۱۲7

۱4

5

روسیه

37

4

6

امارات

۱۲

۱.3

جمع کل واردات عراق 908 :میلیون دالر
"م بت"trademap.org :

جدول( :)۲0-7مو ترین رابای موجود در رروه روشت و خوراس روشتی (کد
)0۲
159

www.takbook.com

تعرفههای صادرات به عراق 2018

رديف

مهمترين رقباي
موجود

فصل یازدهم

ارزش صادرات
کاال به عراق

سهم کشور از کل

(میلیون دالر)

بازار عراق

1

ترکیه

3۲3

37.7

2

برزی

۱94

۲۲.6

۱۵6

۱۸.۲

4

آمریکا

63

7.4

5

اوکراین

۵۱

6

6

چین

۱4

۱.7

3

د

جمع کل واردات عراق 858 :میلیون دالر
"م بت"trademap.org :

جدول( :)۲۱-7مو ترین رابای موجود در رروه آمادهسازی غالت ،آرد ،نشاسته یا
شیر ،محصوالت ااستریکوکس (کد )۱9
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رديف

مهمترين رقباي
موجود

فصل یازدهم

ارزش صادرات
کاال به عراق
(میلیون دالر)

سهم کشور از کل
بازار عراق

1

ترکیه

37۱

44.4

2

ایران

۱9۲

۲۲.9

3

ایر د

49

۵.9

4

فرانسه

40

4.۸

5

عربستان صعودی

33

4

6

امارات

۲۲

۲.6

جمع کل واردات عراق 836 :میلیون دالر
"م بت"trademap.org :

جدول( :)۲۲-7مو ترین رابای موجود در رروه غالت (کد )۱0
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رديف

مهمترين رقباي
موجود

فصل یازدهم

ارزش صادرات
کاال به عراق
(میلیون دالر)

بازار عراق

4۸۸

6۱.4

2

آمریکا

77

9.7

3

آرژانتین

۵9

7.4

4

استرا یا

۵۲

6.۵

5

اروروئه

44

۵.6

6

تایل د

39

4.9

1

د

سهم کشور از کل

جمع کل واردات عراق 795 :میلیون دالر
"م بت"trademap.org :

جدول( :)۲3-7مو ترین رابای موجود در رروه شکر و شکر ا ادی (کد )۱7
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رديف

مهمترين رقباي
موجود

فصل یازدهم

ارزش صادرات
کاال به عراق
(میلیون دالر)

سهم کشور از کل
بازار عراق

1

برزی

۵۵۵

74.7

2

ایران

94

۱۲.7

3

ترکیه

6۱

۸.۱

4

اردن

6

0.۸

5

اوکراین

6

0.۸

6

امارات

۵

0.7

جمع کل واردات عراق 744 :میلیون دالر
"م بت"trademap.org :
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فصل یازدهم

تعرفههای صادرات به عراق 2018

جدول( :)۲4-7مو ترین رابای موجود در رروه محصوالت ص ایت فرآوری ،ما ت،
نشاسته ،انو ین ،رلوتن ،ر د (کد)۱۱

رديف

مهمترين رقباي
موجود

ارزش صادرات
کاال به عراق
(میلیون دالر)

سهم کشور از کل
بازار عراق

1

ترکیه

6۵۱

۸۸

2

ایران

۸۱

۱0.9

3

اردن

۲

0.3

4

امارات

۲

0.۲

5

کویت

۱

0.۲

6

وستان

0.6

0.۱

جمع کل واردات عراق 740 :میلیون دالر
م بتtrademap.org :
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فصل یازدهم

تعرفههای صادرات به عراق 2018

جدول( :)۲۵-7مو ترین رابای موجود در رروه محصوالت اوشاس و واز جانبی،
بدون باف دری (کد)6۲

رديف

مهمترين رقباي
موجود

ارزش صادرات
کاال به عراق
(میلیون دالر)

سهم کشور از کل
بازار عراق

1

چین

4۲4

۵7.7

2

ترکیه

۲09

۲۸.۵

3

امارات

66

9

4

ایران

۸

۱.۱

5

د

6

۱

6

ایتا یا

4

0.۵

جمع کل واردات عراق 734 :میلیون دالر
"م بت"trademap.org :
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فصل یازدهم

تعرفههای صادرات به عراق 2018

جدول( :)۲6-7مو ترین رابای موجود در رروه محصوالت نساجی ساخته شده
م موعه ا ،باس اوشیدنی و مواد نساجی اوشیده شده ،جورام ا (کد )63

رديف

مهمترين رقباي
موجود

ارزش صادرات
کاال به عراق
(میلیون دالر)

سهم کشور از کل
بازار عراق

1

چین

۲۲6

۵۱.4

2

ایران

۸۱

۱۸.4

3

ترکیه

4۸

۱0.9

4

امارات

۲0

4.6

5

کره ج وبی

۲0

4.۵

۱۲

۲.7

6

د

جمع کل واردات عراق 439 :میلیون دالر
"م بت"trademap.org :
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فصل یازدهم

تعرفههای صادرات به عراق 2018

جدول( :)۲7-7مو ترین رابای موجود در رروه اسانس ا و رزین ا ،عطر ،واز
آرایشی و بوداشتی (کد)33

رديف

مهمترين رقباي
موجود

ارزش صادرات
کاال به عراق
(میلیون دالر)

سهم کشور از کل
بازار عراق

1

امارات

۸9

۲0.4

2

ترکیه

۸۲

۱۸.۸

3

ایر د

39

9

4

مصر

3۲

7.3

5

ب ان

30

6.۸

6

فرانسه

۲۲

۵.۱

جمع کل واردات عراق 435 :میلیون دالر
"م بت"trademap.org :
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فصل یازدهم

تعرفههای صادرات به عراق 2018

جدول( :)۲۸-7مو ترین رابای موجود در رروه کاغ ،و مقوا ،مواد از خمیر کاغ،،
کاغ ،یا مقوا (کد)4۸

رديف

مهمترين رقباي
موجود

ارزش صادرات
کاال به عراق
(میلیون دالر)

سهم کشور از کل
بازار عراق

1

چین

۱34

3۱.۵

2

ترکیه

۱۲4

۲9

3

ایران

46

۱0.۸

4

اردن

۲9

6.۸

5

عربستان سعودی

۱9

4.۵

6

اندونزی

۱6

3.9

جمع کل واردات عراق 427 :میلیون دالر
"م بت"trademap.org :
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فصل یازدهم

تعرفههای صادرات به عراق 2018

جدول( :)۲9-7مو ترین رابای موجود در رروه نمک ،روررد ،زمین و س گ ،مواد
رچبری ،آ ک و سیمان (کد ")۲۵

رديف

مهمترين رقباي
موجود

ارزش صادرات
کاال به عراق
(میلیون دالر)

سهم کشور از کل
بازار عراق

1

ایران

۱4۸

۵۲.4

2

امارات

۱0۲

36.۱

3

ترکیه

۲3

۸.۲

4

د

3

۱

5

عمان

۲

0.9

6

چین

0.6

0.۲

جمع کل واردات عراق 282 :میلیون دالر
"م بت"trademap.org :
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فصل یازدهم

تعرفههای صادرات به عراق 2018

جدول( :)30-7مو ترین رابای موجود در رروه اسبام بازی ا ،بازی ا و وسای
ورزشی ،اطعات و واز جانبی آن (کد )9۵

رديف

مهمترين رقباي
موجود

ارزش صادرات
کاال به عراق
(میلیون دالر)

سهم کشور از کل
بازار عراق

1

چین

۱70

66.9

2

امارات

4۱

.۱6

3

آمریکا

۱۵

6

4

ترکیه

۱0

3.۸

5

ایران

7

۲.6

6

ایتا یا

3

۱.3

جمع کل واردات عراق 254 :میلیون دالر
"م بت"trademap.org :
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فصل یازدهم

تعرفههای صادرات به عراق 2018

 -6-7سرمايهگذاري خارجی
اانون جدید سرمایهر،اری عراق در اکتبر سال  ۲006میالدی توسط دو ت
موات تدوین رردید است .دف این اانون ای اد محیط م اسب جوت ج،م
سرمایهر،اری خارجی در بهش ای مهتلف ص عتی و ااتصادی عراق میباشد .این
کشور در سال ای اخیر سرمایهر،اری بسیار زیادی در بهش استهراج نفت ان ا
داده ،به رونهای که از تو ید میلیون بشکه نفت در سال  ۱99۵به بیش از ۱64۲
میلیون بشکه در سال  ۲0۱7میالدی دست یافته است.

میزان سرمایهر،اری مستقی خارجی ان ا شده در عراق از سال  ۲0۱۲تا
 ۲0۱7در جدول ذی ارائه شدهاست.

جدول( :)3۱-7میزان سرمایهر،اری مستقی خارجی ان ا شده در عراق از سال
 ۲0۱۲تا ۲0۱7
سال

2015 2016 2017

2014

2012 2013

میزان
سرمايهگذاري
خارجی

7۸

304

(میلیون دالري)
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فصل یازدهم

تعرفههای صادرات به عراق 2018

عراق با کشور ای م طقه خاورمیانه ،اتحادیه ارواا ،ج وم شرق آسیا و کشور ای
آمریکای شما ی از جمله ایاالت متحده آمریکا روابط ااتصادی و ت اری خوبی دارد.

عمده سرمایهر،اری ای خارجی ان ا شده در این کشور توسط کشور ای ژاان،
آمریکا و کشور ای عضو اتحادیه ارواا صورت ا،یرفته است .دو ت عراق به م ظور
تشوی شرایط سرمایهر،اری خارجی ،در سال ای اخیر معافیت ا و تسویالت
ویا ای را برای سرمایهر،اران در این کشور در نظر ررفته است .م اسبترین
زمی ه ای سرمایهر،اری در این کشور عبارت د از:

 ص ایت تو ید و فرآوری مواد غ،ایی
 مبلمان اداری و دکوراسیون داخلی
 مهابرات و شبکه
 ف اوری اطالعات و ارتباطات
 مونتاژ خودرو
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فصل هشتم
وضعیت مبادالت اقتصادي عراق با ايران

 -1-8تاريخچه روابط اقتصادي ايران و عراق
نقطه آغازین روابط بین دو کشور ایران و عراق به فروردین ۱30۸
شمسی و اعزا

ری

یئت حسن نیت از سوی اادشاه عراق به ایران باز میرردد .از آن

زمان تاک ون چ دین ارارداد مو بین دو کشور م عقد رردیدهاست که مو ترین
آن ا عبارت د از .۱ :ارارداد سعدآباد .۲ ،ارارداد ۱3۱6

ری شمسی .3 ،ایمان

بغداد .4 ،ارارداد ا زایر در سال  ۱97۵میالدی .با این حال ،روابط دو کشور از
ابتدا بهصوص بهخاطر مسئله اروندرود و مسائ مرزی و کرد ا ،میشه در حا ت
بحرانی بهسر میبرد تا با کودتای عبدا کری ااس در سال ۱337
173
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فصل یازدهم

تعرفههای صادرات به عراق 2018

اوت یافتن اانعربیس و ررایشات افراطی عرم در نظا سیاسی عراق ،بر میزان آن
افزودهشد .این تیرری در روابط تا سقوط حکومت ااس در سال ۱34۱

ری

شمسی ادامه داشت ،اما در آن زمان با به ادرت رسیدن دو ت ای میانهرو
عبدا سال و عبدا رحمن عارف تا حدی از ت ش ای موجود در روابط دو کشور
کاسته شد که این آرامش تا روی کار آمدن رژی بعث در سال  ۱347ادامه یافت.
و ی با روی کار آمدن رژی بعث در عراق ،دوره جدیدی از تیرری روابط بین دو
کشور آغاز شد و این تیرری در روابط تا حد یک ج گ نظامی در سال ۱3۵9

ری

شمسی ایش رفت .اما اس از سقوط رژی صدا و اشغال این کشور توسط آمریکا
و روی کار آمدن یک حکومت شیعة مرد ررای دموکراتیک ،تا حدود زیادی موانت
مکاری میان دو کشور از میان برداشتهشد و به تدریج دو کشور مگرایی ایی به
سوی یکدیگر ایدا نمودند .تداو سیاست ت شزدایی آغازشده در دوران آاایان
رفس انی و خاتمی ،در دوران ریاست جمووری آاای احمدینااد و مچ ین روی
کار آمدن نوری ا ما کی و جالل طا بانی در عراق که ر دو شیعه بوده و سال ای
زیادی را در ایران زندری کرده بودند ،باعث شد روابط دو کشور در سرازیری بوبود
ارار ریرد.

شک ( :)۱-۸مبادالت بازررانی ایران و عراق
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برخی از مو ترین عوام این بوبود در روابط را میتوان به شرح ذی برشمرد :

 .۱نابودی رژی بعث عراق که یک رژی کامالً دیکتاتوری بود و بر آرمان ای
اانعربیس تأکید داشت .این حکومت تحت سلطه کام س ی ا بود و صدا
بهع وان ر بر این حکومت ،کامالً ضد تشیت بود.
 .۲تشکی یک حکومت دموکراسی در کشور عراق که به اراده و خواست مرد
عراق بهوجود آمد .در این حکومت ،دو ت و ملت عراق تمای فراوانی به
براراری روابط حس ه با ایران دارند و در ضمن دارای عالی و مشترکات
فراوانی با دو ت و ملت ایران ست د.

 .3روی کار آمدن نوری ا ما کی بهع وان نهستوزیر و جالل طا بانی به ع وان
رئیس جموور در عراق که سال ای زیادی را در ایران سپری کرده و دارای
م ،ب شیعه میباش د و از براراری روابط حس ه با دو ت ایران بوشدت
استقبال میک د.

 .4تداو سیاست ت شزدایی از سوی جمووری اسالمی ایران در دوران آاای
احمدی نااد.

 .۵کشور عراق در طول سال ا بوشدت از متحدان شرای و غربی خود ناامید
شده بود و طی سا یان ر،شته صدمات زیادی از جانب آنوا دریافت کرده
بود .در نتی ه ،سیاستمداران جدید عراق با عبرت ررفتن از ر،شته در
صدد کسب ت ربیات جدیدی در م طقه بودند که در این میان ،دو ت ایران
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از ر جوت بوترین شرایط را دارا بود و مقامات عراای نیز عالاه زیادی به
براراری رابطه با ایران از خود نشان میدادند.
 .6اس از سقوط صدا  ،روابط عراق با سایر کشور ای عربی م طقوای و
فرام طقهای نیز افزایش یافت .در نتی ه ،این کشور ا عراق را به براراری
روابط حس ه با ایران تشوی میکردند تا بتوان د از ایران بهع وان یک
مسایه ادرتم د برای ا داف خود استفاده ک د .ازجمله کشور ایی که
خوا ان براراری روابط حس ه بین عراق و ایران بودند میتوان به ب ان،
سوریه ،فلسطین و غیره ،اشاره کرد.

 .7یکی از عواملی که باعث وخامت در روابط ایران و عراق در زمان رژی بعث
میشد ،بحث اکراد عراق بود که رژی بعث عراق مواره ایران را به حمایت
از شورشیان کرد علیه دو ت عراق محکو میکرد که با روی کار آمدن
جالل طا بانی که خود ا لیتی کرد دارد و دارای روابط حس ه با دو ت ایران
میباشد ،تا حدود زیادی این مشک در روابط دو کشور ح شدهاست.
 .۸یکی دیگر از عوام بوبود در روابط این بود که در زمان صدا  ،سرکوم
سیستماتیک روحانیت شیعه از سوی رژی بعث ،در دستور کار این رژی
بود ،اما اس از سرنگونی صدا و رژی بعث در عراق ،یک حکومت شیعی
در این کشور روی کار آمد و تما فشار ایی که بر روی روحانیت شیعه
بود نهت وا از بین رفت ،بلکه آیتات سیستانی بهع وان مرجت تقلید تشیت
در عراق ،به رکن تأثیرر،ار در تصمی ریری ای دو ت عراق تبدی شده
است.
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بوبود روابط ایران و عراق اس از سقوط صدا ،

ع،رخوا ی جالل طا بانی ،رئیسجموور این کشور ،از دو ت ایران بهخاطر
ج گ تحمیلی علیه ایران بود که وی اظوار داشت ملت عراق در آغاز این
ج گ مقصر نبود ،بلکه مه ما م بور به اطاعت از دیکتاتوری بودی که
در رأس کار بود.
 .۱0از دیگر دالی بوبود روابط ایران و عراق اس از سرنگونی صدا این است
که رژی صدا بهشدت از سازمان م ا دین خل و م افقین که در عراق
مستقر بودند حمایت میکرد و بهع وان یک حامی ادرتم د برای این رروه
بود ،اما اس از سرنگونی صدا  ،دو ت جدید عراق نهت وا یچ حمایتی از
این سازمان نمیک د ،بلکه با برچیدن اایگاه نظامی م افقین در عراق،
باعث رضایت دو ت ایران نیز شد.

 .۱۱صدا و رژی بعث بهع وان مانعی بزرگ در براراری روابط بین ایران و
سایر کشور ای عرم م طقه بودند و کشور ای عرم م طقه نیز بهد ی
راس از فشار ای دیکتاتور عراق بر کشورشان بهخاطر رابطه با ایران،
تمای چ دانی به براراری رابطه با ایران از خود نشان نمیدادند .اما با
سرنگونی صدا و ک ار رفتن حزم بعث نهت وا رژی ک ونی عراق مانعی
برای حضور ایران در جمت کشور ای عرم م طقه نیست ،بلکه دو ت
ک ونی عراق از رستر

روابط ایران با این کشور ا استقبال میک د.

 .۱۲یکی از نگرانی ای دو ت ایران در زمان استقرار حزم بعث و حکومت
صدا حسین در عراق ،کا ش مکاری ای جوان عرم با جامعه شیعیان
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عراق بود که سقوط رژی بعث در عراق به شیعیان این کشور اجازه حضور
بیشتری در تما عرصه ای ملی داده است و از این جوت نگرانی ای
ایران در این زمی ه مرتفت رردیده است که این موضوع خود باعث ررایش
بیش از ایش دو کشور به یکدیگر شده است تا با استقرار دو دو ت شیعه
در ک ار یکدیگر سد محکمی را در برابر نفوذ بیگانگان در م طقه تشکی
د د.

 .۱3صدا حسین و رژی بعث مان د طا بان دشمن اس خورده تشیت و
ایرانیان بودند و وجود آنوا در مرز ای غربی و شرای کشور ایران ،دو ت و
ملت ایران را بهشدت آزار میداد و بهع وان یک نگرانی دائمی برای
دو تمردان ایران بهحسام میآمدند .با از بین رفتن رژی طا بان ،تما
نگرانی ای ایران متوجه مرز ای غربی خود و حضور ر بر زخ خورده این
کشور ،یع ی صدا بود که از ر فرصتی برای ضربه زدن به ایران استفاده
میکرد .در نتی ه ،اس از سرنگون شدن صدا و حزم بعث در عراق،
دو ت ایران از این فرصت استفاده کرد و سعی در براراری روابط خوم و
حس ه با دو ت جدید عراق نمود تا بتواند با این کار خیال خود را مچون
مرز ای شرای در غرم کشور نیز آسوده ررداند و با رستر

دوستی خود

با دو ت جدید عراق ،نگرانی ای خود را در این م طقه کا ش د د.

 .۱4حمایت ایران از عراق در ج گ این کشور با رروه تروریستی داعش.
 .۱۵ایاده روی بزرگ اربعین و مایش بیش از بیست میلیونی نفری شیعیان
و ا،یرایی عا ی عراای از زائران بهصوص مرد ایران.
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شک ( :)۲-۸مبادالت بازررانی ایران و عراق

روابط ااتصادی و ت اری ایران و عراق را می توان به  4دوره زمانی تقسی کرد،
دوره انتظار ( ،)۸۵ -۸۲دوره ساماند ی ت ارت دو کشور ( ،)۸9 - ۸۵دوره مااب
داعش ( ،)93 - ۸9دوره سقوط ایمت نفت ( )96 – 93و دوره بعد از سقوط داعش
( .)97 -96وضعیت مبادالت دو کشور ایران و عراق در دوره اول به حدی بود که
نوری ا ما کی در سفر خود به توران در مورماه  ۸۵رسما بر تقویت روابط ت اری
میان دو کشور ،بویاه در حوزه تامین نیاز ای کشور

تاکید کرد .در سال ۸4

صادرات ایران به عراق ت وا حدود  790میلیون دالر بود که این میزان در سال ۸۵
اندکی رشد کرد و به مرز یک میلیارد دالر نزدیک شد .تا سال  ۸۵مبادالت دو کشور
روند ک دی را طی کرد و با توجه به چ د د ه تبلیغات ضد ایرانی بعثی ا و عد
آش ایی فعاالن ااتصادی دو کشور از ظرفیت ای طرفین ،بازار ای عراق رابت
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چ دانی به ت ارت با ایران نشان نمیدادند و بیشتر این بازار ا معطوف به ترکیه،
اردن ،عربستان و کشور ای عرم حوزه خلیج فارس بودند.
این روند به حدی ک د ایش می رفت که بعد از  3سال از سقوط رژی صدا ،
اراا مربوط به مبادالت ت اری دو کشور ،عدد زیر یک میلیارد دالر را نشان مید د
و در آبان ماه مین سال ،یک ماه بعد از سفر نهست وزیر وات عراق به ایران بود
که ستاد توسعه روابط ااتصادی ایران و عراق تشکی شد تا ت ارت و مبادالت
ااتصادی دو کشور را ساماند ی ک د.
ح

مبادالت دو کشور از این گا که دوره برنامه ریزی شروع شد ،بطور

جوشی رشد ااب توجوی یافت بطوری که در سال  ۸9ح

مبادالت ت اری دو

کشور به  4میلیارد و  439میلیون دالر رسید که جوش نسبتا خوبی را نسبت به
دو سال اب از آن نشان میداد که این را با غ بر  ۲میلیارد و  76۲میلیون دالر
در سال  ۸7بود ،اما را حدودا  4و نی میلیارد دالری سال  ۸9ت وا مربوط به
مبادالت ت اری بود و ارر بهش ای دیگر از جمله مبادالت در حوزه انرژی میان
دو کشور را نیز محاسبه ک ی  ،این را حتی به حدود  7میلیارد دالر

می رسد.

در این سال که از آن میتوان به دوره مااب داعش نا برد ،صادرات در بهش
مو دسی و ف ی ت وا  400میلیون دالر بودهاست و تعداد زائران و رردشگران عراای
که از ایران دیدن کرده بودند ،ت وا  300زار نفر اعال شده است .براساس آمار ای
رمرس جمووری اسالمی ایران ،سال  90مبادالت ت اری دو کشور ایران و عراق به
را  ۵میلیارد و  ۱49میلیون دالر رسید که دیگر مان د سال ای اب عمده آن
مربوط به ب یات و مواد غ،ایی نبود و کاال ای ص عتی و واز خانگی نیز به بازار ای
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عراق راه ایدا کرد .در سال  9۱این را به  6میلیارد و  ۲49میلیون دالر رسید و
سال  9۲با اندکی کا ش ح

مبادالت دو طرف  ۵میلیارد و  949میلیون دالر

اعال شد و در سال  93این را بار دیگر از مرز  6میلیارد دالر ر،شت .در دوره
مااب داعش مچ ان شا د رشد فزای ده روابط ت اری ایران و عراق ستی  ،اما از
گا

و داعش به عراق و سقوط موص  ،اتفااات جدیدی در حوزه ت ارت

خارجی عراق رخ داد که مو ترین آن تصمی دو ت عراق به کا ش  30درصدی
واردات بود و آن

ناشی از کا ش ایمت جوانی نفت و درریر شدن دو ت عراق

با یک بحران ااتصادی فزای ده که از آن به دوره سقوط نفت یاد میشود .با اینحال
اعداد و اراا اعال شده از سوی مراجت دو کشور نشان مید د که ح

مبادالت

ایران و عراق نه ت وا کا ش نشان نداد ،بلکه ت ارت ایران ،بهشی از سو ترس ا و
سعودی ا را در بازار عراق نیز به خود اختصاص داد.
سال  94که اوج ج گ علیه داعش بود و کشور عراق به شدت از کمبود و
کسری بودجه رنج میبرد و واردات این کشور افت شدیدی کرده بود ،اما مبادالت
ت اری عراق با ایران باز

افزایش نشانداد و براساس رزار

رمرس ایران به 6

میلیارد و  ۲37میلیون دالر رسید .این در حا ی است که اراا اعال شده ت وا
مبادالت غیر نفتی را شام میشود و ارز

کلی مبادالت دو کشور بعضا تا دو برابر

این را در طول این سال ا نیز رسید ،بطوری که م ابت رمرس عراق ح

مبادالت

کلی دو کشور در سال  ۲0۱4را تا حدود  ۱4میلیارد دالر اعال کردند که عالوه بر
کاال ،فراورده ای نفتی ،خدمات ف ی و مو دسی و صادرات انرژی از جمله برق را
نیز شام میشود.
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 7ما ه اول سال  9۵نیز ح

مبادالت ت اری دو کشور  3میلیارد و 4۸4

میلیون دالر اعال شدهاست که تا اایان سال شمسی این را به حدود  6و نی
میلیارد دالر رسید .اما نکته مو در حصول به را یاد شده ای است که دو ت
عراق برای دومین بار طی دو سال واردات خود را به میزان  ۱0درصد کا ش داد و
به اضافه  30درصد کا ش واردات در سال  ،۲0۱3سرجمت عراای ا  40درصد
واردات خود را نسبت به اب از حمله داعش کا ش داده بودند.
دوره سقوط نفت را برای عراای ا باید دوره سهت ریاضتی تلقی کرد ،بطوری
که این کشور م بور شد تمامی اروژه ای عمرانی خود را در سراسر این کشور
متواف ک د و بودجه  ۱00میلیارد دالری سال  93را در سال  94با را  4۵میلیارد
دالر بب دند .دو ت عراق حتی در ارداخت حقوق کارک ان خود نیز دچار مشک شد
و طی دو سال  93و  94و بعضا  6ما ه اول  9۵م بور شد حقوق کارک ان و حتی
نیرو ای نظامی خود را با تاخیر ای دو تا سه ما ه ارداخت ک د .این در حا ی است
که براساس رزار

ای موجود ت وا ح

خدمات ف ی و مو دسی ایران از 400

میلیون دالر در سال  ۸9به  4میلیارد و  ۲00میلیون دالر در  93رسید و صادرات
برق ایران به عراق

عدد یک میلیارد و  ۲00میلیون دالر را نشان داد .روابط دو

کشور در حوزه ایی مان د رردشگری و زیارتی نیز با مین روند جوشی مراه بود،
بطوری که از  300زار سفر عراای ا به ایران در سال  ،۸9به را بیش از  ۲و نی
میلیون نفر در سال  94رسیدی .
در دوره بعد از سقوط داعش با توجه به کمک ایران به عراق در آزادسازی این
کشور از دست رروه تروریستی داعش و مچ ین ایاده روی اربعین باعث بوجود
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آمدن مبستگی بین ملت و دو ت عراق و ایران رردید .به مین سبب باعث افزایش
ح

مبادالت بین دو کشور شد که در سال  97حدود  ۱۲میلیارد دالر بوده است.

میزان واردات کشور عراق از جمووری اسالمی حدود  6میلیارد و  ۱00میلیون دالر
بوده است و  ۲۱درصد از کاال ای غیر نفتی ایران وارد بازار کشور عراق شده است.
اما بد ی ک کاری متو یان تو ید و دو ت و عد ارائه کاالی با کیفیت در بازار عراق
و بازاریابی نام اسب کشور امارات متحده عربی ،ترکیه و چین درصد بیشتری از بازار
این کشور را نسبت به ایران به خود اختصاص دادهاند.

 -2-8وضعیت مبادالت بازرگانی عراق با ايران
تراز ت اری جمووری اسالمی ایران با عراق در سال ای اخیر مواره با روند
مثبت مراه بوده است .در سال  ۱396میالدی تراز ت اری ایران با عراق به میزان
 63۸9میلیون دالر مثبت بوده است روند تراز ت اری ایران با عراق در سال ۱39۵
با به  6۱40میلیون دالر و در سال  ۱394میالدی به  6۱40میلیون دالر مثبت
رسیده است .جدول ذی روند تراز ت اری ایران با عراق طی سا وای ۲0۱۵ -۲0۱7
را نشان مید د.

جدول( :)۱-۸روند تراز ت اری ایران با عراق طی سا وای ۲0۱۵ -۲0۱7
سال

صادرات

واردات

(میلیون دالر) (میلیون دالر)
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1396

647۸

۸9

63۸9

1395

6۱97

۵7

6۱40

1394

6۱۸۸

39

6۱40

در سال  ۱394ارز

به نفت ایران
ایش رفته
به نفت ایران
ایش رفته
به نفت ایران
ایش رفته

صادرات جمووری اسالمی ایران به عراق معادل 6۱۸۸

میلیون دالر بوده که در سال  ۱39۵به  6۱97میلیون دالر افزایش یافته است .این
میزان صادرات در سال  ۱396با افزایش روبه رو شد به  647۸میلیون دالر افزایش
یافته است .ب ابراین ،ارز

صادرات ایران به عراق در طول دوره سیزده سا ه رشد
صادرات ایران (میلیارد دالر) به عراق طی

زیادی داشته است .نمودار ذی ارز
سا وای  ۱3۸3-۱396را نشان مید د.

7
6
5
4
3
2
1
0
1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396

شک ( :)3-۸ارز

صادرات ایران به عراق (میلیارد دالر)
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روابط ت اری جمووری اسالمی ایران با عراق طی سال ای اخیر از رشد ااب
توجوی برخوردار بودهاست بهطوریکه در حال حاضر عراق به ع وان یکی از بوترین
بازار ای صادراتی کشورمان به حسام میآید .بر اساس نتایج حاص از آمار
مقدماتی رمرس جمووری اسالمی ایران طی  4ما ه نهست سال ( ۱396ارز
صادرات اطعی کاالی غیر نفتی بدون احتسام میعانات رازی به عراق در حدود
 ۲0۵۲میلیون دالر بوده است) ،عراق به ع وان دومین شریک بزرگ صادراتی
ایران به شمار میرود .در روابط ت اری بین دو کشور تراز ت اری مواره به نفت
ایران مثبت بوده است و را واردات ایران از عراق بسیار ناچیز میباشد.

نکته ااب توجه آنکه ،ر چ د روند صادرات ایران به عراق طی سال ای اخیر
دارای رشد میباشد اما این بدان مع ا نیست که ما در این زمی ه خیلی خوم عم
کردهای  ،بلکه این کشور به شدت نیازم د به واردات کاال ای ضروری خود بوده و
در حال حاضر با توجه شرایط سیاسی و ام یتی ،ایران سو ا وصولترین بازار برای
عراق جوت تامین مایحتاج مصرفیا

میباشد .باید توجه داشت که با افزایش

ام یت و ثبات در عراق ،ایران اطعا رابای سهتی را خوا د داشت .با توجه به
ای که کشور عراق برای سا وای  ۲0۱4-۲0۱9اصد توسعه بهش ای کشاورزی،
نفت ،برق ،ص ایت تبدیلی ،حم و نق  ،ساخت و ساز ،آموز

و ارور

را دارد،

سرمایهر،اری دراین بهش ا نیز می تواند راهرشا باشد.
ک صادرات ایران به عراق در سال  ۲0۱0میالدی ،به  9۱رروه کاالیی و در سه
سال ر،شته به  96رروه کاالیی م درج در جدول ذی محدود میشود .ااال عمده
صادراتی ایران به عراق در سه سال ر،شته عمدتاً شام سبزی ات و نباتات ،میوه ای
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خوراکی مان د سیب ،سوخت ای معدنی ،روجه فرنگی ،استه ،کفاو

ای

مص وعی ،مواد االستیکی ،آ ن ،فوالد ،دیگوای بهار و آبگر  ،فراورده ای غالت،
محصوالت سرامیکی و نوشیدنی ا ،محصوالت سرامیکی میشود.

جدول( :)۲-۸رروه ای مو صادراتی ایران به کشور عراق(ارز

به میلیون دالر

)۲0۱7
گروههاي مهم صادراتی ايران به کشور عراق(ارزش به
میلیون دالر )2017
رديف

موضوع

میزان صادرات

1

پالستیك و محصوالت ساخته شده

۱۲0۲

2

شیر و محصوالت لبنی

۵۱۸

3

ماشین آالت-آبگرمکن راکتورهای هسته ای

4۲۲

4

سبزیجات ،نباتات

33۵

5

میوههای خوراکی

3۸۱

6

محصوالت سرامیکی

307.۵

7

فرآوردهها از سبزیجات،میوهها یا از سایر
اجزاء نباتات

۲۸7

8

محصوالت از آهن و فوالد

۲۱0

9

آهن و فوالد

۱96

10

فرآوردههای غالت ،آرد،نشاسته ،فکول یا
شیر ،نانهای شیرینی
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11

نمك،گوگرد ،سنگ

۱4۸

12

فرآوردههای خوراکی گوناگون

۱44

13

سوختهای معدنی ،روغنهای معدنی

۱۲7

14

تامین تجهیزات و ماشین آالت برقی اجزا و
قطعات آن

۱03

"م بت"trademap.org :
مانطور که در بهش ابلی رروه ای کاالی وارداتی کشور عراق بیان شد ،در
این بهش برخی از رروه کاالیی که ایران در آن سو م اسبی از بازار عراق را دارد
مورد بررسی ارار می د ی .
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17%
5%
1%
5%

58%
9%

1%

1%

3%

سوخت معدنی و محصوالت پاالیشگاهی

مصالح ساختمانی

صنایع نساجی

فراورده آرایشی و بهداشتی

فلزات و مصنوعات فلزی

کفش

وسایل نقلیه ،خودرو و قطعات ان

صنایع شیمیایی
سایر

شک ( :)4-۸سو ایران در بازار عراق

عمده کاالی صادراتی ایران به عراق در ص ایت ساختمانی عبارت داز سیمان،
کاشی و سرامیک ،بلوس سیمانی ،آجر ،س گ ترا
و شیشه فلوت است که  ۵۵درصد از ح
میشود .ارز

داده شده ،شیشه جوت تزئی ات

واردات عراق را از بازار ای جوانی شام

سو ایران از واردات  ۲میلیارد دالری ص ایت ساختمانی عراق ،یک

میلیارد و  ۱00میلیون دالر است.
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دومین مرتبه صادرات ایران به عراق را سوخت ای معدنی و محصوالت
ااالیشگا ی به خود اختصاص داده که از ارز

 6۱6میلیون دالری بازار جوانی

واردات عراق  ۲94میلیون دالر آن (معادل  4۸درصد) به ایران تعل دارد و شام
ارواان مایت ،روغن ای نفتی ،مهلوط ایر و مو معدنی است.
ایران بعد از کشور ای ترکیه و اردن رتبه سو را در صادرات فرآورده ای
آرایشی و بوداشتی به کشور عراق دارد .ارز

واردات فرآورده ای آرایشی و

بوداشتی عراق  430میلیون دالر است که سو ایران از این میزان واردات 90
میلیون دالر و شام فرآورده ای شستشو ( ۸7میلیون و  ۸00زار دالر) و انواع
صابون (یک میلیون و  600زار دالر) است.
کشور عراق در زمی ه ص ایت نساجی نیز وضعیت م اسبی ندارد و مبلغی با غ بر
 ۲میلیارد و  ۸00میلیون دالر از سو واردات خود را به این حوزه اختصاص داده
است که  3۱۲میلیون دالر از این میزان واردات به ایران اختصاص دارد (یع ی معادل
 ۱۱درصد) .نکته ااب توجه این است که چین و ترکیه در این زمی ه اوی سبقت
را از ایران ربودهاند و ایران در رتبه سو ارار دارد .سو ایران در بحث صادرات
کفش  6۵میلیون دالر ،باس کشباف  ۱6میلیون دالر ،باس غیرکشباف  ۱۵میلیون
دالر و فر

و سایر کفاو

ا نیز  9میلیون و  300زار دالر است.

میزان واردات فلزات و مص وعات فلزی کشور عراق ا ج میلیارد و  ۲00میلیون
دالر است که ایران صادرات آ ن ،فوالد و آ ومی یو  ۵60میلیون دالر از این مبلغ
را به خود اختصاص داده و در رتبه سو صادرات به کشور عراق ارار دارد.
بیسکویت ،آدامس ،رم روجه فرنگی ،انواع مهمر ،انواع چربی ای حیوانی ،انواع
روغن نباتی و روغن اا از عمده محصوالت غ،ایی ست د که ایران به کشور عراق
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این صادرات  ۲9میلیون دالر است که  9درصد از  344میلیون

دالر واردات عراق را در این بهش شام میشود.
ارز

واردات ص ایت شیمیایی عراق از بازار ای جوانی  33۲میلیون دالر است

که ایران با صادرات رنگ ساختمان به ارز

 ۱9میلیون دالر ،صفحه ا و ورق به
 ۸میلیون دالر ،و ه و شیل گ به

ارز

 9میلیون دالر ،اکسید آ ومی یو به ارز

ارز

 6میلیون و  300زار دالر و در م موع به ارز

 7۵میلیون دالر رتبه چوار

را در صادرات ص ایت شیمیایی به عراق دارد.
در بحث صادرات ص ایت دارویی و ت ویزات ازشکی به عراق ایران ت وا در زمی ه
صادرات آنتی بیوتیک و دارو ای متشک از محصوالت مهتلط و آنتی سر فعا یت
می ک د و ارز

صادراتی این محصوالت به کشور عراق که با توجه به ج گ و

شرایط ناام ی این کشور نیاز شدیدی به این ااال دارد ت وا  4میلیون دالر است.

خودرو ای سواری ،بدنه خودرو ،اجزا و اطعات وسای نقلیه ،تراکتور و تریلر از
جمله صادرات کشورمان در حوزه وسای نقلیه به عراق است که از  4میلیارد و 300
میلیون دالر واردات عراق ت وا  ۱73میلیون دالر را به خود اختصاص داده و در
حقیقت چوار درصد بازار این کشور است.
کشور ای ترکیه ،چین و ایتا یا رتبه ای یک تا سو صادرات مبلمان و وسای
روش ایی را به کشور عراق دارند و ایران در این حوزه رتبه ا

را کسب کرده است

و  ۲0میلیون دالر صادرات دارد.

کیف و چمدان ،باس از اوست چر طبیعی ،چر دوباره ساخته شده از ااال
وارداتی کشور عراق است که  7۵میلیون دالر از م موع واردات این کشور را به خود
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اختصاص داده و سو ایران از این میزان  ۲.7درصد (به ارز

 ۲میلیون دالر)

است.
در ادامه این بهش رابای ایران را در رروه کاال ای مهتلف در سال ۲0۱7
مورد بررسی ارار مید ی .
جدول( :)3-۸رابای ایران را در رروه کاال ای مهتلف در سال ۲0۱7
گروه محصوالت

نمك ،گوگرد ،سنگ

رقیبهاي ايران

امارات ،ترکیه ،د ،عمان ،چین

رتبه ايران

اول

گروه محصوالت

پالستیك و محصوالت ساخته شده از آن

رقیبهاي ايران

ترکیه ،چین ،ژاان ،امارات ،عربستان

رتبه ايران

اول

گروه محصوالت

سوختهای معدنی ،روغنهای معدنی

رقیبهاي ايران

امارات ،د ،ترکیه ،عمان ،آ مان

رتبه ايران

سو

گروه محصوالت

محصوالت سرامیکی

رقیبهاي ايران

چین ،د ،ترکیه ،اسپانیا ،امارات

رتبه ايران

اول

گروه محصوالت

میوه خوراکی
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رقیبهاي ايران

ترکیه ،کویت ،اکوادور ،امارات ،مصر

رتبه ايران

اول

گروه محصوالت

شیر و محصوالت لبنی

رقیبهاي ايران

ترکیه ،امارات ،عربستان ،بلایک ،عمان

رتبه ايران

اول

گروه محصوالت

ماشین آالت-آبگرمکن راکتورهای هسته ای و...

رقیبهاي ايران

چین ،امارات ،ایتا یا ،کره ،ترکیه

رتبه ايران

سو

گروه محصوالت

محصوالت از آهن و فوالد

رقیبهاي ايران

چین ،ترکیه ،کره ،امارات ،ژاان

رتبه ايران

سو

گروه محصوالت

سبزیجات ،نباتات

رقیبهاي ايران

ترکیه ،مصر ،امارات ،اردن ،ل د

رتبه ايران

اول

گروه محصوالت

وسایل نقلیه زمینی غیر از تراموا ،راه آهن

رقیبهاي ايران

امارات ،کره ،کویت ،چین ،ایاالت متحده آمریکا ،ژاان،
عربستان
شت

رتبه ايران
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فرآوردهها از سبزیجات ،میوهها یا از سایر اجزاء
نباتات

رقیبهاي ايران

ترکیه ،امارات ،چین ،عربستان ،مصر

رتبه ايران

اول

گروه محصوالت

آهن و فوالد

رقیبهاي ايران

اوکراین ،ترکیه ،چین ،اردن ،روسیه

رتبه ايران

سو

گروه محصوالت

فرآوردههای غالت ،آرد ،نشاسته ،فکول یا شیر،
نانهای شیرینی

رقیبهاي ايران

ترکیه ،ایر د ،اردن ،فرانسه ،عربستان

رتبه ايران

دو

گروه محصوالت

فرآوردههای خوراکی گوناگون

رقیبهاي ايران

ترکیه ،امارات ،چین ،آ مان ،کویت

رتبه ايران

اول

گروه محصوالت

تامین ت ویزات و ماشین آالت برای اجزا و اطعات
آن

رقیبهاي ايران

شش

رتبه ايران
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ایران برای صادرات به عراق به ع وان یکی از بزرگترین طرف صادراتی خود
در محصوالت "مواد غ،ایی ،مصا ح ساختمانی ،مواد شوی ده و بوداشتی ،دارو و
ت ویزات ازشکی ،واز خانگی ،ماشینآالت ص عتی ،انواع اوشاس ،کیف و کفش،
انواع خودرو و واز یدکی ،ت ویزات ص عت نفت ،برق و آم و فاضالم" دارای مزیت
نسبی آشکار شدهاست.

 -3-8بررسی سهم ايران از کاالهاي مهم وارداتی عراق
با توجه به شک ذی نمایان ست که ایران در  ۱۲رروه کاال ای مو وارداتی
عراق که بیش از  60درصد واردات این کشور را تشکی مید د فقط در رروه 39
و رروه  4م اسب اادا شده و توانسته سو م اسبی از بازار عراق را داشتهباشد و ی
در بقیه رروه ا ضعیف عم کردهاست .سو ایران از این  ۱۲رروه مو کاالی
وارداتی عراق فقط  6درصد میباشد .ایران در  ۲3رروه مو که  7۸درصد ارز
کاال ای مو وارداتی کشور عراق را تشکی مید د سو کشور حدود  ۸درصد از
واردات در بازار عراق دارد.
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سهم ایران از  23گروه مهم کاالی وارداتی
عراق
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صادرات ایران

شک ( :)۵-۸سو ایران در بازار عراق
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 -4-8نكات قابل مالحظه در تجارت با عراق
خوشبهتانه طی سا یان ر،شته بعد از سقوط صدا حسین ،مواره رابطه
ااتصادی و ارتباط میان دو کشور مطلوم و رو به رشد بوده است .از جمله موارد
ان ا شده در این ارتباط:
 صادرات سا یانه بیش از  ۲۵000تن کاال ای اساسی به عراق
 ح

مبادالت بیش از  ۱۲میلیارد دالر در سال

 حضور بیش از میلیون ا نفر ایرانی در عراق و حضور صد ا زار زائرین
عراای در ایران
 ساخت م تمت ای مسکونی و مدارس و مراکز درمانی و تون و غیره،
از سوی ایرانی ا طی سال ای ر،شته
 حضور ص ایت خودروسازی سایپا و ایران خودرو در عراق که کامال
چشمگیر است
 حضور ص ایت غ،ایی و مصا ح ساختمانی و موارد دیگر که ااب مشا ده
است
 غو ویزای سیاسی و خدمت که در انتوای سال  93برای دو طرف
تصویب شدهاست
 حضور موثر ایرانیان و تو ید ک دران در نمایشگاه ای عراق و
کردستان عراق
 حضور دائمی یئت ای ت اری ایران در عراق
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 بررزاری چ دین نشست و مایش و امضای تفا

نامه و تشکی

ستاد ای مشترس سرمایهر،اری ایران و عراق
 ح،ف بازرسی و ک ترل کاال ای ایرانی در مرز عراق و بازرسی در مبدا
با مکاری استاندارد ایران که در سال  ۱393محق شده است
اانون سرمایهر،اری مطلوم و ااب تام در عراق که تسویالت و تضمین ای
الز به سرمایهر،اران ایرانی را فرا

آوردهاست و ااامت را آسان و  ۱0سال معافیت

از عوارض و ما یات برای سرمایهر،اران ای اد کرده است .با این اوصاف میتوانی
بگویی که رابطه ااتصادی و ص عتی و خدماتی ایران و عراق طی سال ای ر،شته
بسیار چشمگیر بودهاست و در طی یکی دو سال ر،شته نیز از آن ا که ا میت این
موضوع برای دو ت و ااتصاد ایران بیش از ایش آشکار رشته ،ا تما به توسعه
روابط از سوی طرف ایرانی ااب ستایش است .این موضوع در ک ار مرا ی و نیاز
دو ت و ااتصاد عراق به ااتصاد و ص عت و خدمات ایران ،می تواند وضعیت مطلوبی
برای آی ده روابط ااتصادی فرا

آورد.

برای ت ارت با عراق و مراودات ما ی با ت ار این کشور دانستن نکات او یه و
مو ضروری است که در این مطلب به ان میاردازی :

 مو ترین سیست ارتباطی در عراق "ایمی " میباشد
 بوتر است مکاتبات ،کاتا وگ ا و غیره به زبان عربی باشد و در مرحله دو
انگلیسی
 عمده فروشی و خرده فروشی کاال در عراق امکان ا،یر است
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 امکان خرید و اجاره انواع ملک ای مسکونی و ت اری در عراق موجود
است


اک ون امکان ارسال و دریافت وجو ات ،حوا ات و تعامالت از طری
اعتبارات اس ادی و رشایش اعتبار  Lcبا کشور عراق موجود است

 خرید نقدی درم کارخانه در ایران و یا تحوی مرز رمرکی توسط ت ار
عراای رو

ای رایج و مورد درخواست بازار عراق است

 چ انچه اصد ت ارت با عراق را دارید حتما یک کارم د آش ا به زبان عرابی
در ک ار خود داشته باشید
 ت ارت با استان ای شما ی عراق و حری کردستان کمی متفاوت از بهش
عربی است .بوتر است در آن االی

مه مکاتبات و بازاریابی به زبان کردی

باشد
 اب از ارسال کاال باید به مرز ای رمرکی و بازارچه ای مرزی از باز بودن
رمرکات غربی کشور مطمئن شد
 ۸0 درصد بازار عراق در انحصار بهش ای دو تی میباشد ۱۵ ،درصد افراد
با نفوذ و ت وا  ۵درصد متعل به بازررانان آزاد است
 برای فرو

به دو ت و یا مشارکت در م ااصات عراق باید در عراق شرکت

به ثبت رسانده شود
 با توجه به اوضاع بی ثبات عراق و عد وجود سیست انتظامی و اضایی
مدون ،یافتن افراد و شرکت ای عراای جوت وصول مطا بات بسیار مشک
است، ،ا بوتر است تعامالت بصورت نقدی یا اعتبارات اس ادی باشد
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 با افزایش ام یت و ثبات کشور عراق به تدریج حضور شرکت ای خارجی
بیشتر و رویکرد دو ت و ت ار عراای نیز به دیگر کشور ای جوان
متمای

خوا د رشت، ،ا بوتر است شرکتوای ایرانی نسبت به استقرار

خود ،تبلیغات و ک ترل کیفیت کاالی خود به فوریت برنامه ریزی نمای د
 به جوت نام اسب بودن بستر ای اد کارخان ات در عراق از جمله مشک
برق ،سوخت و غیره تا چ د سال آی ده مچ ان کشور عراق نیاز به واردات
کاال دارد اما بوترین ایش واد مشارکت دادن ت ار عراای در سوا
کارخان ات تو یدی ایرانی میباشد
 امکان سفر وایی به بغداد و اربی از توران جوت بازدید از بازار و مالاات
با ت ار و اتحادیه ا ااتصادی عراق میسر است
 حم و نق کاال و مسافر در حال حاضر به نقطه صفر مرزی محدود
میرردد ،به جوت ادامه مسیر میباید از وسای حم و نق کشور عراق
استفاده نمود
 روزانه بیش از  3000عراای به م ظور ت ارت ،زیارت ،رردشگری ،دیدار از
آش ایان ،مراجعه به بیمارستان ا و غیره وارد خاس ایران میرردند که می
توان نوایت بورهبرداری را از حضور آنان نمود
 عد رعایت استاندارد در تو ید و بستهب دی یکی از مو ترین دالی سلب
اعتماد طرف عراای نسبت به محصوالت ایران بوده است .ارر خواستار تداو
صادراتی محصوالت کشاورزی به کشور عراق و سایر کشور ای م طقه
ستی باید ت وا به محصوالتی اجازه صادرات دادهشود که دارای کیفیت،
برند و بستهب دی م اسب ست د
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 ای اد مراکز تو یدی با سرمایهر،اری مشترس در داخ کشور عراق و تو ید
محصوالت باکیفیت در این کشور با ا داف صادراتی ،ای اد نمایشگاه ای
اختصاصی جمووری اسالمی در عراق ازجمله ایش واد ا برای ای اد روابط
ت اری م اسب با عراق است
 باوجود ای که روی کاال ای صادراتی از ایران ایمت درجشده است اما در
برخی موارد عراق نسبت به ایمتر،اری بر روی کاال ا دست میزند که
را ی موجب افت ایمت کاال شده و مشکالتی را برای صادرک ده به وجود
میآورد که برای ح این مشک الز به مدیریت و نظر واحد ،درنتی ه
ارائه آماری یکسان از مرجت واحد الز است تا با ح

این مشک

صادرک ده ای بهش خصوصی و دو تی دیگر در مرز ا دچار مشک
نهوا د شد
 کشور سوریه باوجود ای که درریر ج گ ای داخلی و خارجی است ،و ی
باز صادرات محصوالت کشاورزی خود را توسط کامیون ای یهچال دار
م وز ان ا مید د و این در رسید کاالی کیفیت به دست مرد و استقبال
مرد از این کاال نقش بسزایی دارد .این در حا ی است که در نقاط ج وم
کشور ایران به د ی باال بودن دما وا و استفاده از حم و نق ای س تی
در بیشتر مواات محصوالت کشاورزی تا  ۲4ساعت در مرز میماند که در
برخی از محصوالت باعث فساد و یا خرابی محصول شده و یچرونه ارزشی
برای خرید از طرف مرد عراق نداشته و ذ یت مرد نیز به کاالی ایرانی
دچار تز زل میشود.
باید از

چ ین مرز ت اری و زیارتی بین ایران و عراق نیز

تفکیک شود تا در مهی ایا سال بتوان بهراحتی ااال صادراتی
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را به این کشور ارسال کرد تا تاجران ایا محر و اربعین را که بوترین زمان
برای صدور کاال به این کشور است را از دست ند د.

 برای حضور در بازار عراق و راابت با کشور ای دیگر که در این بازار سومی
دارند باید نسبت به بستهب دی محصوالت مطاب بافر گ و رسو مرد
این کشور توجه جدی شود .ا بته این نوع بستهب دی نباید زی ه تما شده
محصول را بهصورت چش ریری باال ببرد زیرا کشور ایی مان د سوریه و
ترکیه که در بازار عراق حضور دارند از طرف دو ت برای بستهب دی
محصوالت خود جوت صادرات یارانه دریافت میک د و این امر میتواند
برای تو یدک دران ایرانی که یچرونه یارانهای دریافت نمیک د رران
تما شده و با باال رفتن زی ه بستهب دی محصوالت به مین راحتی بازار
عراق را از دست بد د
 ت ار و تو یدک دران ایرانی باید با برند سازی م اسب برای محصوالت
ایرانی و تبلیغات م اسب بهخصوص در ایا اربعین حسی ی به دنبال حداا
سود از صادرات به کشور عراق باش د تا بتواند با کشور ای دیگرکه
محصو ی مشابه تو ید میک د راابت ک د .در این صورت نتی ه آن
خوا دبود که با اعتمادسازی در اذ ان مصرفک ده و باال رفتن شمار
صادرات انتظار سودی که از کاالی مورد انتظار بود تحق ایدا میک د و با
تثبیت جایگاه این کاال در بین مرد میتواند به سود ای باالتر نیز دست
ایدا نمود
 با توجه به آزادسازی اکثر م اط عراق از دست داعش این روز ا این م اط
به اکثر ااال مصرفی و حتی غیر مصرفی بهخصوص مصا ح ساختمانی برای
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بازسازی شور ا و محله ای خود احتیاج دارند و طوری که آن ا حتی نیاز
به ااالمی مان د بی

و کل گ را نیز به ک سو گری ایران اعال کردهاند.

بهطورکلی نباید این نکته را فرامو

کرد که کشور عراق از م ابت ما ی و

ثروت زیادی برخوردار است و حدود  9۵درصد ااال موردنیاز این کشور از
طری واردات تأمین میشود، .ا کشور ما نباید این فرصت و بازار خوم را
از دست د د و باید با ت وع در صادرات جایگاه خود را در بازار عراق به
دست آورد
 م،اکره در امور بازررانی از ابزار ای اصلی محسوم میشود ،یک م،اکره
ک ده در امور بازررانی باید عالوه بر تسلط بر بازار دف و در اختیار داشتن
اطالعات ف ی و ما ی طرف م،اکره ،چیرری خاصی بر حوزه ای فر گی،
اجتماعی و سیاسی بازار دف داشته باشد ،شاید به این د ی بوده است
که بازررانان در ایا ادی

متهصصی ی بودهاند که میتوانست د در

حوزه ای مهتلف ازجمله فر گی و سیاسی نیز ابراز عقیده نمای د و حتی
ت ار در م ا س شورا جایگاه ویاهای داشت د .اما میتوان رفت ،کشور ما
علی رغ ایشرفت ای فراوان در حوزه فنآوری و تو ید بیشماری از
محصوالت ص عتی به د ی عد معرفی م اسب این محصوالت در بازار ای
دف خود نتوانسته است جایگاه م اسبی برای فرو

این محصوالت ای اد

نماید ،از طرفی دیگر کشور ایی که میتوان د در جایگاه بازار ای دف
ایران ارار ریرند و ازنظر مواعیت جغرافیایی برای ایران مزیت راابتی
محسوم میشوند ،آش ایی کاملی با این محصوالت در ایران ندارند و
سال است که اینرونه نیاز ای خود را بهجای تأمین از ایران از کشور ای
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ارواایی و یا سایر کشور ای دوردست و باایمت ای رزاف تأمین نمودهاند،
این موضوع بهدفعات در کشور ای مهتلف برای محصوالت ایرانی به وجود
آمده است
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 -1-9مقدمه
ت ربه شکست بازار آسیای میانه برای ت ار ایرانی در د ه  90میالدی به رونهای
ت بیه ک ده بود که به نظر میرسید درس عبرتی خوا ی ررفت .اما این بیداری
باعث نشد که صادرک دران و ت ار ایرانی به خود آمده و راه ای بوتری را
ایشریرند .یکی از موضوعات اصلی شکست بازار در آسیای میانه این بود که در
این بازار ت ار و بازررانان ایرانی چ دان به موضوع بستهب دی و مارکتی یگ توجوی
نداشته و مین عاملی بود که در بازار عراق

این ت ربه به نوعی تکرار شود .در

این نوشتار سعی شده که ت ربه ج،م و دفت بازار عراق از حیث بستهب دی و
بازاریابی مورد توجه ارار ریرد.
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با افزایش جمعیت ،رشد تک و وژی و افزایش سطح استاندارد ای زندری در
جوامت امروزی ،مصرف محصوالت با محتوای بستهب دی ای کوچک افزایش یافته
است .جامعه مصرفی نیازم د محصوالتی با سایز ا و بستهب دی ای متفاوت بوده و
ا میت ص عت بستهب دی به تدریج برای ب گاه ا و برنامهریزان ااتصادی در حال
آشکار شدن است .بستهب دی را میتوان به ع وان اوشش یا ظرفی برای محصول
دانست که از آن محافظت و نگوداری کرده و ضمن براراری ارتباط با خریدار و
انتقال اطالعات به او کاال را نمایش داده و سودم دی آن را نشان مید د .این
طبیعی است که در ک ار عوام و متغیر ای متعدد ،ص عت بازاریابی و برندی گ
میتواند به ت وایی نقش مع زهآسایی در عرضه یک کاال ایفا ک د و در فقدان آن
ر فرصتی را به تودید تبدی نماید .اما ایش از ارائه و تبیین مارکتی گ و بازاریابی،
باید چارچوم و نظا ااتصادی کشور را مورد مطا عه ارار داد.

 -2-9وضعیت ايران در بستهبندي محصوالت
آنچه که ایران را در ک ار ده ا عوام دیگر در فضای ااتصاد جوانی بیبوره
میسازد ،یکی آنکه دارای نظا بسته ااتصادی است و ت وا میتواند از درآمد ای
نفت خود را روی اا نگه دارد .این عام به ت وایی میتواند تبعات فاجعهباری برای
ااتصاد ایران بهبار آورد .در بهش روابط ت ارت خارجی ،آثار آن بیشتر محسوس و
ملموس است .بهشی از موانت روابط خارجی در تعامالت ااتصادی ایران با دیگر
کشور ا ناشی از مین ااتصاد بسته است .در چ ین ااتصاد بستهای ،ایران به
دشواری میتواند ادبیات رایج در تعامالت م طقهای و جوانی را فرا بگیرد .به مین
جوت فرصت ای زیادی را از دست مید د.
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آمار ا نشان مید د در ازای افزایش  ۱0درصدی زی ه بستهب دی معادل
حدودی  90درصد ارز

افزوده ای اد میرردد .به رزار

آژانس خبری چاپ و

بستهب دی ایران ،بسیاری از کاال ای صادراتی ایرانی به د ی ضعف در بستهب دی
نتوانستهاند به عرصه صادرات اا ر،اشته و در بازار ای دور ای اد اثرر،اری ک د.

رویکرد ت اری در ایران دست ک طی چ د د ه اخیر ،بیشتر بر واردات و معطوف
به بازار داخلی بود .این بازار ار از فرصت و م اط بکر و دست نهورده است که به
د ی فقدان یک مکانیز و استراتای کارآمد به صورت س تی اداره میشد .دستیابی
به مین بازار آسان و بومی به جوت اشراف به محیط و فقدان راابت به راحتی در
دسترس ت ار ارار میررفت اما چ ین مواعیتی در خارج از ایران ،ررز در دسترس
ت ار ایرانی ارار نگرفت .به حدی که ارر ت ار ایرانی در بازار ای ایرانی

با راابت

جدی مواجه میشدند ممکن بود به چ ین اطالعاتی دست نمییافت د چون اساسا
سازوکاری برای جمتآوری و انتشار اطالعات فرا

نشده است.

شک ( :)۱-9توسعه صادرات
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چ دان که طی یک د ه ر،شته ،بازار وسیت آسیای میانه به سوو ت از دست
رفت و مورد تصاحب دیگر کشور ای م طقه از جمله ترکیه و کشور ای ارواایی
ارار ررفت و ایران به راحتی ک ار ر،اشته شد بهش عمدهای از این جاماندری به
علت فقدان مکانیزه کردن صادرات ،نبود اطالعات و تحقی بازار و بدون استراتای
رفتار کردن ت ار ایرانی در ک ار فقدان حمایت دو ت از بهش خصوصی بود .مین
ت ربه متاسفانه در عراق

در حال شک ریری است .عرضه و صادرات بسیاری از

کاال ای ایرانی ک و بیش در فضایی صورت میریرد که از حیث کیفیت ،یادآور
مشهصه ا و استاندارد ای دوران ج گ است .یکی از مو ترین این نشانه ا رویکرد
ت ار و تو ید ک ده ایرانی نسبت به نظا بستهب دی کاال ا بهویاه در ص ایت غ،ایی
است .کارش اسان معتقدند که «بستهب دی ،ا ارتباطی میان خریدار و کاالست.
ا میت او یه بستهب دی در این است که بسیاری از مشتریان کاالی مورد تقاضای
خود را با چش خریداری میک د .ب ابراین بستهب دی ج،ام از ا میت ویاهای
برخوردار است ،دف اصلی بستهب دی علیا هصوص مواد غ،ایی آن است که مدت
نگوداری آن را افزایش د د تا مواد غ،ایی به طور کام از خطر فساد درونی و
بیرونی حفظ شود .دیگر آنکه حم و نق مواد غ،ایی بوتر و آسانتر ان ا شود .از
طرفی بستهب دی ،سبب ش اسایی کاال به خریدار است و مان د ا ارتباطی نقش
خویش را میان خریدار و کاال ایفا میک د و به ر کاالیی ویت میبهشد.

در مورد ا میت نقش بستهب دی در بازاراس دی مواد غ،ایی میتوان به بازار
کشور ارم ستان اشاره کرد .در این بازار ،دستفروشان بوترین مواد غ،ایی و
شیری یجات ایرانی را با کیفیت باال به صورت باز و بدون بستهب دی خاصی
میفروش د .راه این کاال ا به د ی راابت ناسا با ایمت ارزانتر از داخ ایران به
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میرس د ،این در حا ی است که اج اس نامرغوم کشور ایی چون ترکیه،

عربستان ،سوییس و دانمارس با زیباترین و شکی ترین شک وارد بازار میشود و
مرد راضی به خرید آنوا ست د .خرما از محصوالت را بردی کشاورزی ایران به
شمار میرود که در سبد صادرات غیرنفتی کشور جایگاه ویاهای دارد ،نهلستان ای
وسیت ایران در ج وم غرم و ج وم شرق کشور ،در استان ای خوزستان ،کرمان،
فارس ،رمزران ،سیستان و بلوچستان و بوشور اراک ده ست د .ایران از دیر باز
یکی از بزررترین تو یدک دران خرما در جوان به شمار میرفته است و تا  ۲0سال
ایش بین ایران و عراق برای کسب رتبه اول تو ید خرما راابت سهتی وجود داشت،
ایران بیش از یک د ه از عراق ایشی ررفت و تا چ د سال این مقا برای ایران به
ثبت رسید ،اما در سال ای اخیر کشور ایی مث ااکستان ،مصر ،تونس ،ا زایر و
برخی از کشور ای ارواای شرای رابای جدید خرمای ایران در سطح بینا مللی
ست د .در مواعیت ک ونی ،احداث و راهاندازی کارخانه ای بستهب دی و فرآوری
خرما که استاندارد ای بینا مللی و بازاریابی مطلوم را به مراه داشته باش د ،نقش
مومی در ااتصاد کشاورزی و مو تر از مه جلوریری از صدور فله ای خرما خوا د
داشت ،مچ ین ورود خرما با بستهب دی م اسب به بازار جوانی ارز

افزوده فراوانی

و اشتغا زایی م اسبی در بر خوا د داشت.

 -3-9تجربههاي عینی
در بین بازار ای م طقه ،بازار عراق مستث ا از دیگر بازار ا نبود .حال آنکه این
بازار از ا میت م طقهای

برخوردار بود و به جوت فر گی ارابت ای زیادی بین
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ا ا ی ج وم ایران با م اط شما ی عراق داشت .اما این ارابت و حضور ایران در
راستای ح مشکالت ااتصادی و نظامی عراق

نتوانست بازار اررون عراق را

برای ت ار ایرانی نگاه دارد .یکی از دالی اصلی رویکرد عقب مانده ت ار ایرانی نسبت
به ص عت صادرات بود .در ص عت بستهب دی چون نگاه ما به صادرات کاال نبود و به
مصرفک ده داخلی توجه داشتی و در داخ

رایب جدی وجود نداشت،

ب ابراین چ دان به بستهب دی شکی توجه نداشتی عالوه بر ای که ،بسیاری از تو ید
ک ده ای ما وز در سال ای دوران ج گ سیر میک د که ارر ر کاالیی را با
ر بستهب دی عرضه ک د ،عراای ا برای آن صف خوا د کشید .حال آنکه ،به
تحوالت و تغییرات جوانی توجوی نمیک د .از سوی دیگر ،بسیاری از کاال ای ما
از برند ااب ابو ی برخوردار نیست د یا حتی برندی ندارند .اساسا روی برند و برد
موثر صادرات برنامهریزی سیستماتیکی نکردی  .این در حا ی است که در عرصه
راابت بینا مللی بدون برند نمیتوانی بازار دف خود را نگه داری  .خیلی از
تو یدک ده ای ما نشان دادند که این عقالنیت را به د ی توجه به سود ای زودر،ر
بهکار نگرفت د و روند آی ده صادرات به عراق را س یده و استراتایک مدیریت
نکردند .ا بته در این عرصه برخی

ما رانه رفتار کردند.

محصوالتی مان د ب یات (کا ه) ،سیمان (بی ار و سامان) ،برق و ا کترونیک
(ایران ترانسفور و برفام) بسیار خوم در بازار عراق رفتار کردند .به ع وان مثال
مزیت راابتی ایران ترانسفور شرایط االیمی ایران بود که خصوصا ج وم کشور با
االی عراق یکسان بود .این شرکت از آن مح باال آمد .اررچه با تحری ایران
ترانسفور بازار ایران در عراق از دست رفت ،چراکه یک روزی در بازار عراق ،بازار
ترانس ای برق در انحصار ایران ترانسفور بود .ایمت ترانس ای برق ایرانی بعضی
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میرفت ،چون اثربهشی آن را دیده بودند .اما

متاسفانه به سبب تحری ا مشکالت ما ی که برای ایران ترانسفور به وجود آمد،
مانت از رستر

بازار این شرکت در عراق شد .شرکت برفام از دیگر شرکت ای

ص ایت برق و ا کترونیک بود که عملکرد موفقی داشت .وااعا یک روز در عراق بازار
کو ر آبی و یهچال متعل به ایرانی ا بود .به این د ی که ایلهور ذائقه مرد عراق
را میدانست .یهچال  9و  ۱۲فوت ایرانی در آن ا بسیار خوم فروخته میشد .با
توجه به ای که جامعه روستایی برق کافی و مداو در اختیار نداشت ،ساید بای ساید
یا یهچال ارمصرف در شرایطی که خانواده عراای با یک موتور برق زندری میکرد
جز نیاز ای آن محسوم نمیشدند .زمانی در عراق به کو ر آبی« ،برفام» میرفت د.
مثال در ص عت یهچال ،برند یهساران و یهسازان در عراق جاافتاده بود .اما در حال
حاضر نشانهای از آنوا در عراق نمیبی ید .چون اک ون ترس ا ،چی ی ا ،دی ا
این بازار را تسهیر کردند .برند ایی مث یهچال بکو ترس و کاال ای چی ی و
ارواایی را به خوبی در عراق میبی ید ،و ی در کمتر بازاری دیگر برند برفام و
یهساران را مشا ده میک ید.

شک ( :)۲-9توسعه صادرات
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 -4-9بازاريابی
جدا از نحوه غیراستاندارد و بستهب دی ای نام اسب کاال ای ایرانی ،نوع
مواجوه ایرانی ا با بازار عراق

به مان شکلی بود که در بازار داخلی رفتار

میکردند .یچرونه سعی و کوشش حرفهای جوت ماندراری در بازار عراق صورت
نمیررفت و ت وا به مان ایلهورانی اعتماد میکردند که در اطراف مرز به دادوستد
ت اری مشغول بودند در نتی ه ت ار خارجی با توجه به ش اخت بازار دف و
بازاریابی دای این بازار را تصاحب کردند و بازار را در دست ررفت د« :نقطه اوت
رابا ،ش اخت آنوا از بافت فر گی و اجتماعی مرد عراق بود .بهطور طبیعی ارر
ش اخت از روانش اسی اجتماعی جامعه داشته باشید ،بسیاری از اشتبا ات دیگران
را مرتکب نمیشوید .تو یدک دران ما حضور مستقی در عراق نداشت د و تصور
میکردند از طری ایلهور ا و مدیریت از راه دور میتوان د بازار را نگاه دارند اما
آشکارا از مین سو انگاری آسیب دیدند».
از سوی دیگر طی  ۱0سال ر،شته ،رابای ما ر از چ درا ی یک موج خبری
راه میانداخت د که ایران مایحتاج مصرفی تاریخ ر،شته را به عراق صادر میک د.
به ع وان مثال ایلهور از ت ار ایرانی رم روجه میخرید ،تو یدک ده روی اوطی آن
تاریخ شمسی ثبت میکرد .مثال انقضای کاال  9۵/۱۱/0۵ثبت میشد و بعد رابای
ایرانی استدالل میکردند که این تاریخ ،مان سال  ۱99۵میالدی است و نشان
میدادند تو ید این رم ایرانی برای  ۱0سال ایش است و این ا رویای این وااعیت
بود که تو یدک ده ایرانی تا چه حد از بازار دف خود دور و غریبه است.
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 -5-9اقتصاد بومی
یکی از معضالت ااتصاد ایران ررایش آن به ااتصاد بومی و محلی است .مین
می به ااتصاد بومی ،ت ار و بازررانان ایرانی را از وااعیت ای ااتصاد جوانی دور
میسازد .ااتصادی که یک شبکه واحد و زن یرهای از رفتار تعریف شدهای را برارار
سازد و درس درستی از رشد وابستگی متقاب ااتصادی کشور ا در سراسر جوان از
طری ح

و ت وع مبادالت کاال ،خدمات و جریان سرمایه در ماورای مرز ا ندارد.

در چ ین آوردراه ااتصادی ،ارر ملتی دور از چ ین شبکهای به ت ارت بینا مللی
روی آورد نتی های جز از دست دادن بازار ا در انتظار آن نیست .ایران در بازار عراق
چ ین رفتار کرد .اتانسی و ظرفیت چ ین ااتصادی را ک ا میت تلقی کرد .نه
کوششی برای رستر

این بازار به عم آورد و نه در ماندراری این بازار خودجو

درایت و عقالنیتی بهکار برد .به نظر من تو یدک ده ا و فعاالن ااتصادی ایرانی مث
کودکان در دو سال اول عمر ست د .ارر ت ربه شهصی ایدا نک د به حرف دیگران
رو

نمید د .ب ابراین بازار ایلهوری را باید ت ربه میکردند .نه ای که

تو یدک دران بیتقصیر بودند اما آنوا میتوانست د برای کا ش ح

ت ارت

ایلهوری برنامهریزی ک د ،و ی مسا ه تاریخ مصرف کاال ا عمدتا بر رردن ایلهور ا
بود .آن ا بسیاری از کاال ای این چ ی ی را مستقی از تو ید ک ده نهریدند ،بلکه
از عمده فروشی ا تویه میکردند .در نتی ه مشکلی که ت ار و تو یدک ده ما دارند
ح نشدن در نظا یکپارچه ااتصادی در دنیا و درس جوانی شدن این روابط بود.
متاسفانه ایرانی ا خیلی اصرار دارند مه چیز را بومی ک د و در محیط داخلی
خود به دادوستد بپردازند ب ابراین ،این به صادرات کشور آسیب میرساند.
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 -6-9ثبت محصول
یکی از مو ترین غفلت ای ایرانی ا و شگرد ای رابا در چگونگی ثبت محصول
بود ،وضعیت ثبت تاریخ محصول باید براساس عرف جوانی درج میشد ،امری که
به راحتی میشد خریداران معمو ی را م حرف کرد« .به ع وان مثال ما در کشور
تاریخ شمسی داری و این تاریخ شمسی را به نوعی به یک ارز

خارقا عاده در

جامعه تبدی کردهای  .او ین اتفاای که میافتد ،در جامعه ما کمتر کسی ماه ای
میالدی را میداند .در نتی ه تو ید ک ده به درج تاریخ شمسی راغبتر است .به
این صورت است که به یکباره شا د صادرات کاال با تاریخ شمسی به کشور ایی
ستی که اساسا با این نوع تاریخ بیگانه ست د .در نتی ه سال  9۵شمسی را
 ۱99۵میالدی فرض میک د».
رابا

بیکار نمینشی د و با برنامهریزی موجبات بدنامی تو یدات ایرانی را

ادید میآورند .مثال ما اصرار داری استاندارد ای ما ملی باشد .مین حوزهای که
خود من کار میک  .شاید باورتان نشود سو مدیریت در اجرای صحیح اانون موجب
شد ،بازار شوی ده ا در عراق را از دست بد ی  .چون عراای ا در زمی ه شوی ده ا
یک استاندارد ادیمی متعل به سال  ۱97۵میالدی داشت دکه یچ ایشرفتی
نداشت .به ر حال بعد از اایان ج گ با ایران و حملهای که صدا به کویت کرد،
عراق در شرایط تحریمی ارار ررفت .با این تفاوت که ما در شرایط نسبتا مشابه در
مدیریت استاندارد ا بوتر و به روزتر عم کردی اما عراای ا با توجه با ساختار
کامال بسته حزبی و دو تی خود نتوانست د .در این میان اسمت عمدهای از بار کشور
را بهش خصوصی بردو

ررفت .عراای ا از نظر روانش اسی اجتماعی عین ما رفتار
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میک د ،آن ا دوست دارند بوترین استاندارد م طقه را داشته باش د ،حاص این
شد که کاالی ایرانی با استاندارد غیرایرانی اجازه تو ید در داخ نداشت و با مان
استاندارد اجازه ورود به عراق را ایدا نکرد .این در حا ی بود که سازمان استاندارد و
ک ترل کیفیت عراق تازه شک ررفته و در مرز مستقر شده بود .عراای ا دستور
داشت د که با استاندارد ملی خود ما اجازه ورود کاال را بد د .سپس با استفاده از
رسانه ا مدعی شدند این کاالی ایرانی استاندارد نیست ،تا رایب ترس بازار
شوی ده ا را در اختیار بگیرد .این در حا ی بود که عراای ا بر کیفیت بوتر
محصوالت ایران وااف بودند.

 -7-9ناآگاهی بازار هدف
یکی دیگر از کاستی ای ت ارت با عراق ،فقدان ا،یر

استاندارد ای بازار

دف بود .زمان تو ید و تحوی کاال ،براساس مقررات کشور عراق با توجه به ررمای
بسیاری از م اط این کشور ،با سطح وسیعی از نقاط ایران که آم و وای معتدل
و مالیمی دارد متفاوت است .مو ترین بهش از صادرات ،مالحظه زمان در ارسال
مواد غ،ایی است که موضوع زمان از ا میت ااب مالحظهای برخوردار است.

برای مثال در مقو ه ب یات ،استاندارد نگوداری ب یات در ایران  ۲۱روزه است،
در حا ی که استاندارد عراق  7روزه است ،مسا ه این است که تاجر ایرانی چگونه
میتواند خود را با آنوا مطابقت د د .محصوالت ب ی ایران طی دو روز به مرز
میرسد ،یک روز

در آن ا معط میشود تا به بازار عراق برسد .در این حا ت

عمال چوار روز از آن فت روز مولت استاندارد عراق سپری شده است .طب اانون
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عراق واتی دو سو از زمان ر،شته باشد اجازه ورود به بازار را ندارد .ب ابراین ما
متاسفانه نهواستی برند ای خودمان را در عراق تو ید ک ی تا با این مشکالت
مواجه نشوی .

 -8-9راههاي ورود به بازار عراق
برای ورود در ر بازاری باید چ دین متغیر را دایقا مورد ارزیابی کارش اسی
ارار داد .برای ورود به بازار متغیر ای زیر را ضروری میباشد:

۱ی ش اخت بازار
۲ی تعیین استراتای بازار
3ی معرفی و ش اساندن محصول
4ی اایش
۵ی حفظ بازار
6ی توسعه بازار
دف از ش اخت بازار این است که ت ار و بازررانان ،بازار را مانرونه که ست
مورد توجه ارار داده و در دیدراهشان افراط و تفریط راه ند د .به عبارتی ،بازار
عراق را به ع وان یک نقطه سیاه یا ت وا به م ز ه کسب سود در نظر نگیرند ،و
خالصه آنکه ،خودشان را در بازار عراق ر ا نک د .به عبارت دیگر ،زمانی میشود بر
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بازاری فائ آمد که بتوان ش اخت و اطالعات دایقی از زوایای مهتلف آن داشت.
در اغلب چ ین عرصه ایی موضوع اومیت ،ملیت ،ح
بازار ای م طقه ،نیاز با قوه و با فع بازار ،رو

بازار ،تعامالت بازار با دیگر

چگونگی تعیین نرخ ،م بت تامین

بازار از مسای عمده عرضه و تقاضاست.

تعیین استراتای شاید مو تر از ش اخت بازار است اما تا زمانی که ش اختی
صورت نگرفته به یچ وجه نمیتوان استراتای صحیحی ای اد کرد .در بسیاری از
زمی ه ا واتی بازاری از دست میرود بیشتر بهواسطه عقی بودن ش اخت و در ثانی
استراتای نادرست آن است .به مین جوت این دو به نوعی الز و ملزو

مدیگرند.

معرفی و چیستی محصول صادرک ده از جمله نکات مومی است که
صادرک دران در درجه اول و تو یدک دران به طری او ی باید به آن ا میت
بهش د .یکی از ج به ای مومی که ت ار ایرانی چ دان در عرضه کاالی خود بدان
ا میت ندادند فقدان یک تبلیغ و معرفی دای و بازاراس د است .شاید به مین
جوت که حتی واتی محصول مرغوم

تو ید میشود ت ار دیگر کشور ا با

بستهب دی جدیدی آن را به نا کشور خود صادر میک د و کمتر مصرفک دهای
متوجه صادرک ده او یه آن میشود.
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شک ( :)3-9توسعه روابط ااتصادی ایران و عراق

اایش بازار

یکی از نکات ااب مالحظهای است که در دادوستد بازررانی باید

بدان توجه کرد مهصوصا در صدور کاال به کشور عراق فقدان مین عام باعث
فرصت سوزی زیادی شد .چه آنکه بسیاری از ت ار ایرانی با رصد و اایش او یه به
ادامه کار خود ارداخت د غاف از آنکه دریاب د که طی مرور زمان دیگر کشور ا به
این بازار ورود کرده و به تدریج با تبلیغات و بازاریابی زیاد توانست د این بازار را به
طرف خود ج،م نمای د یا از سوی دیگر ،بازار مصرفی نیاز خود را تغییر داده و
صادرک ده متوجه این امر نگشته و با تداو مان مسیر و محصول خود را با نیاز ای
جدید بازار وف نداده و در نتی ه آن بازار را از دست داده است .چه آنکه ،ذائقه ا
و تمایالت انسانی نیز اس از مدتی دچار تغییر شده و دیگر کاالی دیروز را
نمیا،یرند .چ دانکه در سال ای نهست اس از سقوط صدا مرد شمال عراق
به آم آشامیدنی ،یخ و کاال ایی از این دست نیز راضی بوده اما امروزه به شدت
دچار تغییر رویه داده و خوا ان کاال ای ایشرفتهتر و بام روز ست د.
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توسعه بازار نیز بدون را نوادن درست در مسیر طی شده بدست نمیآید.
زمانی توسعه بازار مع ی و مفوو ایدا میک ید که ت ار دیگر موارد برشمرده شده
را به خوبی ان ا داده و حاال به توسعه آن میاندیش د .دستگاه حاکمه باید بهجای
حمایت از تو یدک ده محصول به ماندراری در بازار دف بی دیشد ،چون ت وا در
این صورت است که میتوان به تداو ت ارت با یک کشور اندیشید .برای ای که
تریدر و تو ید ک ده به مع ی وااعی در ایران وجود داشته باشد ،باید به جای حمایت
از تو یدک دران آن

تحت ر شرایطی ،از ماندراری در بازار دف حمایت شود.

این نیازم د یک سازوکار م طقی است .اینجاست که ر تو یدک دهای صرف عالاه
به صادرات به یک بازاری  -مثال عراق  -تا زمانی که شرایط حضور در آن بازار را
کسب نک د ح صادرات نهوا د داشت.
در د ه  40در ایران کسی ج س ژاا ی خریداری نمیکرد .ج س آ مانی و
انگلیسی بازار خوبی در ایران داشت .ژاان تال

کرد و کیفیت کاال ای تو ید خود

را افزایش داد و توانست بازار دف را نگاه دارد ،بهرونهای که یک مدت مه دنبال
ج س ژاا ی بودند .بعد از ژاان،

گ ک گ ،تایوان ،کره ج وبی و حاال چین بر

مان روال حرکت میک د .ژاان تال

کرد جایگاه خود

را در بازار دف تثبیت

ک د ،با توجه به بازار دف ایرادات کاال را برطرف ک د و رنگ ملی کشورشان را در
بازار دف بش اساند ،خریدار

 ،کارش اس مه کاال ا نیست و در مه موارد

نمیتواند کاالی مطلوم و مرغوم را از کاالی غیر آن تشهیص د د .در نتی ه ژاان
نا کشور خویش را در بازار دف به درستی معرفی کرد و ش اساند تا خریداران در
مه مواات دنبال ج س ژاا ی باش د.
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تجزيه و تحلیل SWOT

 -1-10مقدمه
یکی از مدل ای تحلی اصلی موجود برای ارزیابی و انتهام را کار مدل ت زیه
و تحلی  SWOTاست .این مدل براساس یک ا گوی م طقی ابتدا نقاط اوت ،ضعف،
فرصت ا و تودید ای فراروی توسعه روابط ت اری ایران و عراق ش اسایی شده و
سپس مت اسب با مواعیت ک ونی را کار ایی برای تعام با وضعیت موجود با دف
رشد مبادالت ت اری ،به ویاه صادرات ایران به عراق ایش واد شده است.
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 -2-10زمینهها و شاخصهاي مورد نظر در انتخاب
راهكارها
با توجه به اصول حاک بر تدوین را کار ،را کار ای ایش وادی برای توسعه
صادرات محصوالت ایران به عراق بر اساس زمی ه ا و دالی ذی انتهام و معرفی
شده اند:

 رسا ت یا ماموریت ای سازمان توسعه ت ارت
 چش انداز توسعه صادرات غیرنفتی کشور
 ا داف استراتایک توسعه صادرات ایران به کشور ای م طقه و مسایه
از جمله عراق
 سابقه روابط ت اری و ااتصادی ایران و عراق در سال ای ر،شته
 نقاط اوت و ضعف و فرصت ا و تودید ای فراروی توسعه صادرات
ایران به عراق
جدول) ، (۱-۱0نقاط اوت و ضعف و فرصت ا و تودید ا و را کار ای ایش وادی
برای توسعه صادرات ایران به عراق را با استفاده از مدل تحلی  SWOTنشان می-
د د.
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جدول( :)۱-۱0مدل تحلی SWOT

 :O1وجود مشابوت ای فر گی و دی ی بین مرد دو
کشور
 :O2استقرار ثبات ااتصادی م اسب در عراق در سال ای
آتی
 :O3افزایش تقاضا برای محصوالت ص عتی ،مواد غ،ایی و
فراورد ای کشاورزی
 :O4افزایش تقاضا برای خدمات ف ی و مو دسی در
فرصتها ()O

کشور عراق
 :O5ارتقا روابط سیاسی و ااتصادی جمووری اسالمی
ایران با عراق
 :O6وجود روابط بل دمدت ت اری و ااتصادی بین دو
کشور
 :O7بوبود وضعیت معیشتی و افزایش سطح درآمد مرد
عراق
 :T1وجود جو ام یتی و بیثباتی سیاسی در شور ای
عمده عراق
 :T2تحری بانکی ایران توسط شورای ام یت سازمان مل
متحد و کشور ای رروه ۱+۵

تهديدها ()T
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 :T3حضور نیرو ای ائتالف به ر بری آمریکا در کشور
عراق و ای اد زمی ه م اسب برای حضور شرکت ای
آمریکایی و ارواایی
 :T4فشار ای سیاسی و ااتصادی )تحری ا( شورای
ام یت و برخی از کشور ا در جوت محدود کردن مبادالت
ت اری با ایران
 :T5افزایش شدت راابت در بازار صادراتی عراق و حضور
رابای ادرتم د آسیایی ،ارواایی و آمریکایی در این بازار
 :S1توجه ویاه دو ت به توسعه صادرات غیرنفتی در
تدوین چش انداز  ۲0سا ه و برنامه چوار توسعه کشور
 :S2وجود اتانسی ا و ظرفیت ای م اسب در تو ید مواد
غ،ایی و محصوالت کشاورزی
:S3وجود اتانسی ا و ظرفیت ای م اسب در ارائه
خدمات ف ی و مو دسی مورد نیاز جوت بازسازی کشور
نقاط قوت ()S

عراق
 :S4وجود زیرساخت ای وایی ،دریایی و زمی ی م اسب
بین دو کشور به د ی

مسایه بودن

 :S5وجود اتانسی ا و ظرفیت ای م اسب در زمی ه
تو ید مصا ح ساختمانی و محصوالت سرامیکی در کشور
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 :S6وجود ردیف ای اعتباری و مشوق ای صادراتی
م اسب جوت افزایش سو صادرات ایران به کشور ای
م طقه از جمله عراق
 :S7بررزاری نمایشگاه ای اختصاصی متعدد کاال ای
ایران در شور ای عمده عراق
 :S8وجود موافقتنامه ای بازررانی و ت اری متعدد بین
دو کشور
 :W1کیفیت نام اسب برخی از کاال ای صادرشده به
کشور عراق
 :W2عد وجود بازاریابی و تبلیغات م اسب کاال ای
ایرانی در رسانه ای عراق
نقاط ضعف ()W

 :W3عد آرا ی و ش اخت کام به کلیه نیاز ا و سالی
بازار عراق
 :W4عد وجود ارواز مستقی به بصره ،ن ف ،اربی ،
سلیمانیه و سایر شور ای مو عراق
 :W5عد وجود روابط بانکی اوی بین بانک ای دو کشور
 بورهریری از اتانسی ا و توانم دی ای صادراتی

راهبردهاي
SO

کشور جوت صادرات محصوالت مورد نیاز عراق
از جمله مواد غ،ایی ،فراورده ای کشاورزی ،ااال
دارویی ،محصوالت سرامیکی و غیره
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 تال

در جوت ارائه خدمات ف ی و مو دسی با

بورهریری از توانم دی داخلی و با ع ایت به در
حال بازسازی بودن عراق
 تال

در جوت افزایش سو بازار کاال ای ایرانی

با توجه به روابط ت اری دوستانه و ردیف ای
اعتباری موجود بین دو کشور
 تال

در جوت بورهریری و توسعه

موافقت امه ای ت اری بین دو کشور به م ظور
تقویت جایگاه کاال ای ایرانی در اذ ان مشتریان
عراای در مقاب محصوالت رابا
راهبردهاي
ST

 افزایش تعداد نمایشگاه ای تهصصی کاال ای
ایرانی در عراق به م ظور افزایش نگاه مثبت به
محصوالت ایرانی
 ش اسایی کاال ای مزیت دار داخلی مورد نیاز
بازار عراق جوت توسعه بازار و ت وع بهشیدن به
محصوالت صادراتی کشور به عراق
 تدوین برنامه جامت بازاریابی و تبلیغات در

راهبردهاي
WO

رسانه ای جمعی عراق به م ظور افزایش ش اخت
کاال ای ایرانی در بین مصرف ک دران عراای
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 تال

در جوت ارائه محصوالت باکیفیت به بازار

عراق به م ظور تقویت جایگاه و سو بازار ایران با
توجه به تقاضای روبه رشد مصرف در کشور عراق
 تال

در جوت تقویت روابط بانکی و بیمه ای
موجود بین دو کشور

راهبردهاي
WT

 تقویت خطوط دریایی ،زمی ی و وایی بین دو
کشور به م ظور افزایش مبادالت ت اری دوجانبه
 تقویت خطوط دریایی ،زمی ی و وایی بین دو
کشور
 تال

در جوت تقویت روابط بانکی و بیمه ای
بین دو کشور

راهبردهاي
SWOT

 ارائه محصوالت باکیفیت به بازار عراق به م ظور
ای اد ذ یت مثبت نسبت به محصوالت ایرانی
 افزایش تبلیغات کاال ای ایرانی در رسانه ای
جمعی به ویاه تلویزیون و مطبوعات عراق
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تعرفههاي صادرات به عراق 2018

 -1-11تعرفههاي عوارض گمرکی صادرات به عراق
2018
در جدول ذی تعرفه ای عوارض رمرکی صادرات به عراق از ابتدای سال ۲0۱۸
و متوسط تعرفه ای ابلی و تغییرات آن درج رردیدهاست .متوسط تعرفه ای ابلی
به صورت حسابی بدون در نظر ررفتن وزن ارزشی کاال ای صادراتی تعیین رردیده
است
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جدول( :)۱-۱۱تعرفه ای عوارض رمرکی صادرات به عراق ۲0۱۸
متوسط
تغییرات

تعرفه
قبلی

سهم در
صادرات درصد

شرح فصل

ايران به تعرفه

شماره
فصل

عراق

0/0

۱0

۲/0

۱0

6/4-

6/۱4

۸/0

۱0

0/۵-

۱۵

۲/۲

۱0

7/0-

7/۱0

7/۸

۱0

۱/۱

9/۸

0/0

۱0

0/۲

۸

۱/0

۱0

9/۱4-

9/۲4

6/6

۱0

حیوانات زنده ،محصوالت
حیوانی
روشت و احشا خوراکی

1
2

ما ی ا و اشرداران،
صدفداران و سایر آبزیان

3

فااد ستون فقرات
شیر و محصوالت ب ی ،ته
ارندران ،عس طبیعی،
محصوالت خوراکی که م شأ

4

حیوانی دارد
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سایر محصوالت حیوانی
نباتات زنده و محصوالت
رلکاری
سبزی ات ،نباتات ،ریشه و
غده ای زیرخاکی خوراکی

5
6
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میوه ای خوراکی ،اوست
۸/۱0-

۸/۲0

6/۵

۱0

مرکبات یا اوست خربزه و

8

مان د
۸/۲

۲/7

0/0

۱0

اووه ،چای ،ماته و ادویه

9

۸/۵

۲/4

0/0

۱0

غالت

10

9/۲

۱/7

۱/0

۱0

۲/۵

۸/4

۱/0

۱0

0/۲-

۱۲

0/0

۱0

۵

۵

۱/0

۱0

4/3

6/6

3/0

۱0

محصوالت ص عت آردسازی،
ما ت ،نشاسته و فکول،

11

ای و ین ،رلوتن ر د
دانه و میوه ای روغندار،
دانه و ب،ر و میوه ای
رونارون ،نباتات ص عتی یا

12

دارویی ،کاه و نوا ه
انگ ا ،صمغ ا،رزین ا و
سایر شیره ا و عصاره نباتی

13

مواد ااب بافت ،سایر
محصوالت نباتی که در
جای دیگر رفتهشده و

14

مشمول شماره دیگر تعرفه
نباشد
چربیوا و روغن ای حیوانی
یا نباتی ،فرآورده ای حاص
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از تفکیک آنوا ،چربیوای
خوراکی آماده ،مو ای
حیوانی یا نباتی
فرآورده ای روشت ،ما ی
۸/۸-

۸/۱۸

3/0

۱0

یا اشرداران ،صدفداران یا

16

سایر آبزیان
۲/۵-

۲/۱۵

4/۱

۱0

ا د و شکر و شیری ی

17

۵/7-

۵/۱7

۸/0

۱0

کاکائو و فرآورده ای آن

18

۲۵/۱-

۲۵/۱۱

۲/3

۱0

۵/۲6-

۵/36

4/4

۱0

۲/9-

۲/۱9

۱/۲

۱0

6/۲6-

6/۵6

3/0

30

۵/۲

۵/7

۱/0

۱0

فرآورده ای غالت ،آرد،
نشاسته ،فکول یا شیر،

19

نان ای شیری ی
فرآورده ا از سبزی ات،
میوه ا یا از سایر اجزا

20

نباتات
فرآورده ای خوراکی
رونارون
نوشابه ا ،آبگون ای ا کلی و
سرکه

21

22

آخال و تفا ه ص ایت
خوراسسازی ،خوراکی ای
آماده برای حیوانات
232

23

www.takbook.com

فصل یازدهم

تعرفههای صادرات به عراق 2018

۵/۲

۵/۲7

0/0

30

7/7

3/7

۱/3

۱۵

۱۵

0

۲/0

۱۵

9/7

۱/7

۸/۱

۱۵

4/6

6/3

3/0

۱0

توتون و ت باکو و بدل توتون
و ت باکوی ساخته شده
نمک ،روررد ،خاس و
س گ ،رچ ،آ ک و سیمان
س گ فلز ،جو

و خاکستر

24

25
26

سوخت ای معدنی،
روغن ای معدنی و
محصوالت حاص از تقطیر

27

آنوا ،مواد ایری ،مو ای
معدنی
محصوالت شیمیایی
غیرآ ی ،ترکیبات آ ی یا
غیرآ ی فلزات
ررانبوا،ع اصر رادیو اکتیو،

28

فلزات خاکوای کمیام و
ایزوتوپ ا
۱/4

9/۵

9/۱

۱0

محصوالت شیمیایی آ ی

29

6/۱

4/۸

۲/0

۱0

محصوالت دارویی

30

0

۱0

۸/0

۱0

کیییییود یا

31

۵/3

۵/6

۱/0

۱0

عصاره ای دباغی و رنگرزی،
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روغن ای اسانسی و شبه
رزین ا (رزی وئید ا)،
6/۸-

6/۱۸

۱/0

۱0

4

6

0/۲

۱0

۲/۱-

۲/۱۱

۲/0

۱0

۵-

۱۵

0/0

۱0

3/9-

3/۱9

0/0

۱0

9/۵

۱/4

6/۵

۱0

0

۱0

۱/۱4

۱0

7/0

3/9

۱/0

۱0

محصوالت عطرسازی یا

33

ااکیزری آماده و
فرآورده ای آرایشی
صابون و فراورده ای
شستشو و مو و خمیر ای

34

دندانسازی
مواد آ بومی وئید ،محصوالت
براساس نشاسته یا فکول
تغییر یافته ،چسب ا،

35

آنزی ا

234

باروت و مواد م ف ره
محصوالت عکاسی و
سی ماتوررافی
محصوالت رونارون ص ایت
شیمیایی
مواد االستیکی و اشیا
ساخته شده از این مواد
کائوچو و اشیا ساختهشده
از کائوچو

36
37

38

39
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7/۱

3/۱3

0/0

۱۵

اوست خا (غیر از
اوستوای نر ) و چر

41

۵/۱

۵/۱3

0/0

۱۵

اشیا ساخته شده از چر

42

7/۱۵-

7/30

0/0

۱۵

اوست ای نر طبیعی

43

9/۸

۱/6

4/0

۱۵

0

۱۵

0/0

۱۵

9-

۲4

0/0

۱۵

۱۵

0

0/0

۱۵

۱/۱

9/۱3

4/0

۱۵

7/۱0

3/4

0/0

۱۵

۲/۸

۸/6

0/0

۱۵

9/0

۱/۱4

0/0

۱۵

چوم و اشیا چوبی ،زغال
چوم
چوم ا به
مص وعات حصیربافی یا
سبدبافی

44
45
46

خمیر چوم یا سایر مواد
ا یافی سلو زی ،کاغ ،یا مقوا

47

برای
کاغ ،و مقوا ،اشیا ساخته
شده از خمیر کاغ،

48

کتام ،روزنامه ،تصویر و
سایر محصوالت ص عت

49

چاپ،
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تار و اودباف از موی یال و
د
4/4

6/۱0

0/0

۱۵

۵/9

۵/۵

0/0

۱۵

3/۵

7/9

۱/0

۱۵

7/4

3/۱0

۵/0

۱۵

۲/۲

۸/۱۲

۱/0

۱۵

۲۵-

40

9/۱

۱۵

0

۱۵

۱/0

۱۵

3/0-

3/۱۵

0/0

۱۵

ا به

52

سایر ا یاف نس ی نباتی ،نخ
کاغ،ی و اارچه ای تار و

53

اودباف از نخ کاغ،ی
رشته ای س تتیک یا
مص وعی)(Man-Made

54

ا یاف س تتیک یا مص وعی
غیر یکسره (Man-made

55

)staple

اوات ،نمد و اارچه ای
نبافته ،نخ ای ویاه،
ریسمان ،ط ام و کاب و

56

اشیا ساخته شده از آنوا
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و سایر کفپو

ا از

مواد نس ی
اارچه ای تارو اود باف
مهصوص
اارچه ای نس ی آغشته،
اندوده ،اوشانده یا

57

58
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مطب شده ،اشیا نس ی از
انواع م اسب برای مصارف
ص عتی
0

۱۵

0/0

۱۵

۸/۲-

۸/۱7

۲/0

۱۵

۱

۱4

3/0

۱۵

۲۵/۲-

۲۵/۱7

۲/۱

۱۵

4/۲

6/۱۲

9/0

۱۵

3/۲

7/۱۲

0/0

۱۵

7/0-

7/۱۵

0/0

۱۵

7۵/3-

7۵/۱۸

0/0

۱۵

اارچه ای کشباف یا االم
باف
باس و متفرعات باس،
کشباف یا االمباف
باس و متفرعات باس،
غیرکشباف یا غیراالمباف

60

61

62

سایر اشیا نس ی دوخته و
مویا ،م موعه ا ،باس و
اشیا نس ی مستعم ،

63

ضایعات و کو ه ااره ای
نس ی
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کفش ،رتر و اشیا مان د،
اجزا این اشیا
کاله و اجزا کاله
چتر بارانی ،چتر آفتابی،
عصا ،عصای ص د ی
ار و ار نر آماده و اشیا
ساخته شده از ار

64
65
66
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7/0

3/۱4

۵/۲

۱۵

مص وعات از س گ ،رچ،
سیمان ،ا به نسوز

68

۱/6

9/۸

7/4

۱۵

محصوالت سرامیکی

69

6/۲

4/۱۲

9/۱

۱۵

شیشه و مص وعات شیشهای

70

3-

۵/3

0/0

۵/0

۲/7

۸/۲

3/۲

۱0

9/۱

۱/۸

4/3

۱0

6/۲

4/7

۱/0

۱0

4

6

0/0

۱0

0

۱0

۵/0

۱0

مروارید س گ ا و فلزات
ررانبوا
چدن ،آ ن و فوالد
مص وعات از چدن ،آ ن یا
فوالد
مس و مص وعات از مس
نیک
آ ومی یو و مص وعات از
آ ومی یو

71
72
73
74
75
76

۵

۵

0/0

۱0

سرم و مص وعات از سرم

78

۲/4

۸/۵

0/0

۱0

روی و مص وعات از روی

79

۵/۲

۵/7

0/0

۱0

الت

80

۵/4

۵/۵

0/0

۱0

سایر فلزات

81

6/۱-

6/۱۱

0/0

۱0

ابزار ا ،ابزار آالت ،مص وعات
چااوسازی ،ااش و چ گال،
از فلزات معمو ی ،اجزا و

238

82

www.takbook.com

فصل یازدهم

تعرفههای صادرات به عراق 2018

اطعات این مص وعات از
فلزات معمو ی
4-

۱4

۱/0

۱0

۲۵/3

7۵/6

۲/۵

۱0

۲/۱6

۸/۱3

۱/۲

30

۱۵

0

0/0

۱۵

3/3

7/۱۱

۵/۱

۱۵

7۵/۸

۲۵/6

0/0

۱۵

مص وعات رونارون از فلزات
معمو ی
ماشین آالت مکانیکی
ماشین آالت و دستگاه ای
برای و اجزا و اطعات آن ا

83
84
85

کوموتیو ای راه آ ن یا
تراموای ،نواا روی خط راه

86

آ ن و اجزا
وسای نقلیه زمی ی غیر
ریلی
وسای نقلیه وایی ،فضایی
و اجزا و اطعات آن ا

87

88

۵/4

۵/۱0

0/0

۱۵

کشتی ا ،اای

ا و ش اور ا

89

۸/4

۲/۱0

۸/0

۱۵

آالت و دستگاه ای ااتیک

90

7/۵-

7/۲0

0/0

۱۵

اشیا ص عت ساعت سازی

91

3/3-

3/۱۸

0/0

۱۵

آالت موسیقی ،اجزا و ق

92

۵/4-

۵/34

0/0

30

اسلحه و مومات

93

6/3-

6/۱۸

4/0

۱۵
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تهتهخوام و مان د چراغ و
غیره
بازیچه ،اسبامبازی و واز
4/3

6/۱۱

0/0

۱۵

6/۵-

6/۲0

۱/0

۱۵

۲0-

۵0

0

30

0

۱3

ورز  ،اجزا و اطعات و

95

متفرعات آن ا
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مص وعات رونارون
اشیا

ری ،اشیا

کلکسیون یا عتیقه
۱00

96
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منابع
 .۱سازمان توسعه ت ارت ایران ،ضیغمی ،محمد علی ،توفیقی ،رضا ،شریفی،
کیومرث ،مسعودی ،مصطفی ،حقی ،احمدرضا" ،کتام را مای ت ارت با
عراق" ،توران شرکت چاپ و نشر بازررانی.۱3۸7 ،
 .۲روحانی ،حامد ،آریام ش ،معصومه ،حسامی ،محمد حسا  ،حسن اور،
یوسف" ،بازار عراق ،رابا ،اتانسی ا و بازار کسب و کار" ،مرکز تحقیقات
و بررسی ای ااتصادی اتاق ایران.۱3۸7 ،

 .3آمار رمرس جمووری اسالمی ایران طی سا وای .۸۵ – ۱37۵
 .4ااکدامن ،رضا ،مدیریت ارارداد ای بینا مللی ،شرکت چاپ و نشر

بازررانی.۱3۸4 ،
 .۵سا امه آمار بازررانی خارجی رمرس جمووری اسالمی ایران.
 .6سایت اطالعات جامت کشور ا

www.indexmundi.com

 .7سایت اطالعات جغرافیائی کشور ا

www.worldatlas.com

 .۸سایت اطالعرسانی در خصوص مبادالت جوانی
www.trademap.org

 .9سایت اطالعرسانی در خصوص وضعیت ااتصاد کشور ای جوان
www.traveldocumentsystems.com

 .۱0سایت اطالعرسانی در زمی ه بوره برداری از ای ترنت در جوان
www.internetworldstats.com

 .۱۱سایت اطالعرسانی در زمی ه شرکتوای خارجی فعال در عراق
www.businessmonitor.com
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 .۱۲سایت اطالعرسانی در زمی ه ما یات و تبدی ارز ا
www.internationaltaxreview.com

 .۱3اطالعرسانی سازمان ت ارت جوانی

www.wto.org

 .۱4سایت اطالعرسانی نحوه راه اندازی کسب و کار جدید
www.doingbusiness

 .۱۵سایت سازمان توسعه ت ارت ایران

www.tpo.ir

 .۱6سایت ص دوق ضمانت صادرات وزارت بازررانی

www.egfi.org

 .۱7سایت مؤسسه بررسیک ده اوانین ما ی ببنا مل

www.iflr.com

 .۱۸اربانی ،عادل ،صدی محمدی ،میرفر اد "روابط ااتصادی ایران و عراق،
چش انداز ا و فرصت ا" ،موسسه مطا عات و تحقیقات بین ا مللی ابرار
معاصر توران.۱3۸7 ،
 .۱9توکلی یعقوم ،ااسمی بوزاد ،سیداحمدی سیدمحمد" ،روابط ایران و عراق
اس از صدا  ،فرصت ا و چا ش ا" ،ااو ش ای انقالم اسالمی،
تابستان  ،۱39۲دوره  ،۲شماره  ،۵صفحه  ۱63ا ی .۱۸0
 .۲0برزرر ،کیوان" ،سیاست خارجی ایران در عراق جدید" ،توران ،مرکز
تحقیقات استراتایک.۱3۸6 ،
 .۲۱تیشه یار ،ماندانا ،ظویر نااد ،مو از" ،سیاست خارجی عراق (بررسی نقش
جغرافیای سیاسی عراق در روابط با مسایگان)" ،ناشر مو فین ،توران،
.۱3۸4
 .۲۲درویشی ،فر اد" ،عراق جدید و استراتای سیاسی-ام یتی ایران" ،توران،
دانشگاه اما خمی ی.۱390 ،
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 .۲3ااسمی ،محمدعلی" ،بازیگران موثر بر عراق آی ده :م افت و س اریو ا"،
نشریه مطا عات را بردی،

.۱3۸9 ،47

 .۲4سیدعارف ،موسوی نیا" ،بررسی ااتصاد انرژی کشور عراق (فرصت سازی
جوت کا ش وابستگی به نفت در ااتصاد ایران)" ،ک گره ایشگامان
ایشرفت ،زمان ا و مراکز دو تی و عمومی ،دوره .۱39۲ ،3
" .۲۵افزایش ذخایر نفت خا عراق و ابوامات مربوط به آن" ،نشریه ان من
ااتصاد انرژی ،شماره  ۱۲9و  ، ۱30مرداد و شوریور .۱3۸9
 .۲6اربانی ،عادل ،حسن زاده ،محمد" ،تحلیلی بر اانون جدید نفت عراق و آثار
آن بر ام یت ااتصادی ایران" ،موسسه تحقیقاتی تدبیر ااتصاد ،توران
.۱3۸۸
 .۲7حسی ی ،سید صفدر ،توسعه ااتصادی و چش انداز ای آن در خاورمیانه
و شمال آفریقا (شکوفایی نفتی و مدیریت درآمد) ،تأ یف بانک جوانی،
موسسه انتشارات دانشگاه توران.۱3۸7 ،
 .۲۸آذری ،محسن ،ابرا یمی ،ایل از" ،چش انداز انرژی در خاورمیانه و ام یت
ااتصادی ایران" ،مؤسسه تحقیقاتی تدبیر ااتصاد ،توران .۱3۸6
 .۲9سلطانی نااد ،احمد ،حاجی یوسفی ،امیر محمد" ،چش انداز ای م طقه
ای و بین ا مللی عراق اس از صدا " ،دفتر مطا عات سیاسی و بین ا مللی،
توران .۱3۸6
 .30خسروی ،غالمرضا" ،چش انداز عراق آی ده (بررسی روند ای داخلی و
خارجی)" ،ااو شکده مطا عات را بردی ،توران .۱390
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خواجوی ،علی" ،دورنمای توسعه میادین نفت و راز عراق" ،نشریه ان من
ااتصاد انرژی ،شماره .۱3۸۸ ،۱۲0

 .3۲دکتر ا وردی ،علی ،انصاری ،ادی (ترجمه)" ،تاریخ عراق (جلد اول)"،
شرکت چاپ و نشر بین ا مل  ،چاپ اول.۱3۸9 ،
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