وزارت صنعت ،معدن و تجارت

سازمان توسعه تجارت ایران
معاونت توسعه بازارهای صادراتی

عملکرد صادرات ج.ا.ایران به عراق در سال 1398
و
اهداف و برنامه های توسعه صادرات در سال 1399
دفتر عربی و آفریقایی
گروه عراق

عملکرد صادرات ج.ا.ایران به عراق در سال 1398

1

صادرات (کاال)

به عراق/ 1398 -

واردات عراق
از جهان
()2019

واردات عراق
از ایران
()1398

سهم ایران
از بازار
عراق

32

8.9

25%

اهداف

میلیارد دالر

رتبه
پتانسیل
رتبه عراق
ایران
استفاده
در صادرات
در بازر
نشده
ایران
عراق

2

صادراتی ج.ا.ایران به عراق

3

چین ،ترکیه،
امارات

4

در سال به تفکیک حوزه/سناریو

سال/سناریو
حوزه

1399
( بدبینانه)

1399
(واقع بینانه)

کاال

9000

11000

خدمات فنی و مهندسی

0

100

گردشگری

1000

1500

2

رقبای اصلی

1399
(خوش
بینانه)
12000
200
2000

سرمایه گذاری مشترک

0

200

گاز و برق

2000

2500

12000

15300

جمع

300
3000
17500

گروههای کاال و خدمات دارای ظرفیت افزایش صادرات به عراق
مصنوعات پالستیکي
کاشی وسرامیک
محصوالت فوالدی
سیم و کابل ،لوله و پروفیل
مصالح ساختمانی
کولرآبی
فرش ماشینی
کیسه پروپیلین
لوازم و قطعات یدکی خودرو
ماشین آالت صنعتی
لبنیات
3

شیرینی ،شکالت
میوه و تره بار
خدمات فنی و مهندسی
گردشگری و ترانزیت
محصوالت خالق و دانش بنیان و فناوری اطالعات

اجرایی

برنامه

برنامه های گروه عراق جهت

توسعه صادرات به عراق

عنوان برنامه

تعداد

در سال 1399
توضیحات

برگزاری کمیسیون مشترک /کمیته مشترک

2

مشارکت در کمیسیون مشترک /کمیته مشترک
برنامه ریزی سفر مقام عالی وزارت به کشور
هدف
برنامه ریزی سفر رئیس کل سازمان به کشور هدف

-

چهارمین اجالس کمیسیون مشترک/دومین
کمیته بازرگانی
-

1

بمنظور پیگیری توسعه روابط تجاری

1

بمنظور پیگیری توسعه روابط تجاری
وزیر تجارت/وزیر صنایع

برنامه ریزی سفر مقامات کشور هدف به ایران
تهیه متون نقشه راه و اسناد تجاری با کشور
هدف

2

پیگیری مفاد اسناد امضاء شده

4

2

پیگیری مفاد برنامه/نقشه راه تجاری با
کشورهای هدف
پیگیری مفاد تفاهمات دیدارهای آقای وزیر با
مقامات کشور ها

1
2

4

صورتجلسه کمیسیون مشترک /صورتجلسه
کمیته مشترک بازرگانی
صورتجلسه کمیسیون مشترک /صورتجلسه
کمیته مشترک بازرگانی /تفامنامه تجاری
با اقلیم/تفاهمنامه صنعتی
نقشه راه 1400
با وزرای تجارت و صنایع

برنامه
مطالعاتی

پیگیری مفاد تفاهمات دیدارهای رئیس کل با
مقامات کشور ها

1

برگزاری جلسه میز کشوری

8

برگزاری همایش معرفی بازار کشورهای حوزه

7

با همتایی عراقی
 3میز کاال -کشوری 1/استانهای مرزی 4/میز
در استانهای همجواز
در تهران و استانها با حضور رایزنان
بازرگانی فعلی و سابق

مشارکت در برگزاری همایش معرفی بازار
کشورهای حوزه
مشارکت در برگزاری نمایشگاههای ج.ا.ایران
در کشور هدف

5

با همکاری سایر نهادها

9

مشارکت در نمایشگاههای بین المللی
بغداد،بصره و اقلیم کردستان

مشارکت در اعزام هیأت تجاری به کشورهای حوزه

8

مشارکت در پذیرش هیأت تجاری از کشورهای حوزه

10

ارائه مشورت و راهنمایی به تجار

500

پیگیری موارد خاص

6

بروزرسانی گزارش های کشوری  /بروزرسانی
پورتال /اپلیکیشن

12

تهیه گزارش های تحلیلی /کاربردی خاص

6

تهیه گزارش های تحلیلی – مقایسه ای
صادراتی  3ماهه

کاالهای

12

سایر
5

همزمان با نماشگاههای بین اللمللی
ج.ا.یران
در زمینه های مختلف
ایجاد شهرک های صنعتی
تشکیل کمیته پیگیری تفاهمات
بازسازی و نوسازی صنایع عراق
پیگیری اتصال خط شلمچه – بصره
ایجاد مرکز تجاری در اقلیم
پیگیری اجرای تفاهمنامه
استاندارد/پیگیری ایجاد دفتر نمایندگی
صندوق ضمانت /پیگیری موانع استاندارد
صادرات قطعات خودرو

اطالع
رسان
ی

خبر /پورتال

6

مکاتبه/مصاحبه

6

6

