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فرصتهایتجاری

عراق-ایران
1398مهرماه 

لمعاونت اقتصادی و امور بین المل
اتاق تعاون ایران
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عراق-فرصتهایتجاریایران
اطالعات عمومی در مورد عراق

بغداد:پایتخت سیاسی

عربی و کردی: زبان های رسمی

جمهوری: دولت

(جمعیت ایراننیمی ازاز کمتر )میلیون نفر39:جمعیت

در میان کشورهای 59رتبه )مربع کیلومتر 438،317:مساحت

(درصد وسعت ایران27مساحت؛  در حدود جهان از لحاظ 

دینار:واحد پول(IQD)

ع دستیاقتصادی متکی بر کشاورزی، دامپروری و صنای:اقتصاد

 ا عربستان جنوب بترکیه، از شمال با ایران، از از شرق با : همساایاان

سوریهاز غرب با اردن و کویت و سعودی و 



3

عراق-فرصتهایتجاریایران
 (بانک جهانی)2018اقتصاد عراق در سال

 درصد0/18: نرخ تورم

 1،183(: در برابر یک دالر امریکا)نرخ ارزIQD

 (:بر اساس برابری قدرت خرید)تولید ناخالص داخلی
میلیارد دالر 673

(دالرمیلیارد 1600:  تولید ناخالص داخلی ایران)

 (:خریدبر اساس برابری قدرت)سرانه تولید ناخالص داخلی
دالر 17،510

(هزار دالر19/5:  تولید ناخالص داخلی سرانه ایران)

درصد0/63: رشد اقتصادی

درصد8:نرخ بیکاری
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میلیون نفر39: جمعیت کل

درصد2/32: رشد جمعیت

درصد51:سهم جمعیت مردان

درصد49: سهم جمعیت زنان

درصد70/5: سهم جمعیت شهرنشین

 درصد29/5: روستاییسهم جمعیت

سال20/2:متوسط سن جمعیتی

هرم جمعیتی عراق

عراق-فرصتهایتجاریایران
 2018ساختار جمعیتی عراق در سال
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عراق-فرصتهایتجاریایران
 2018در سال وضعیت تجارت خارجی عراق

 (2018)تجارت کاالیی عراق با جهان

میلیارد دالر97: صادرات
(میلیارد دالر97: صادرات ایران)

میلیارد دالر53: واردات
(میلیارد دالر41: ایرانواردات )

میلیارد دالر44مثبت : تراز تجاری
(میلیارد دالر56مثبت : ایرانتراز تجاری )

ITC: منبع
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عراق-فرصتهایتجاریایران
 2018در سال عراق وضعیت تجارت خارجی

2018اقالم عمده وارداتی عراق از جهان در سال 

ITC: منبع

کد  هرتب
محصول

ارزش واردات  نوع کاال
(میلیون دالر)

سهم از کل  
(درصد)واردات 

6،94513/12صوتی و تصویریماشین آالت و تجهیزات برقی و لوازم185

4،9079/27ماشین آالت، وسایل مکانیکی، دیگهای بخار؛ قطعات آن284

3،1365/92وسایل نقلیه غیر از ریلی یا تراموا و قطعات و لوازم جانبی آنها387
3،0535/76...قیر؛ مواد معدنی . روغنهای معدنی و محصوالت تقطیر آنهاو سوختها427
2،5204/76پالستیک و مصنوعات از آن539
2،4574/64مروارید طبیعی یا پرورده، سنگها و فلزات گرانبها671
1،7933/39مصنوعات از آهن و فوالد773
1،6973/20دخانیات824
نشأ محصوالت لبنی؛ تخم پرندگان؛ عسل طبیعی؛ محصوالت خوراکی با م904

حیوانی
1،3552/56

1،3282/51محصوالت دارویی1030
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عراق-فرصتهایتجاریایران
 2018در سال عراق وضعیت تجارت خارجی

(2018)شرکای عمده تجاری عراق در بحث واردات 

ITC: منبع

(درصد)سهم از کل واردات (میلیون دالر)ارزش کشوررتبه

11،31321/4امارات متحده عربی1

8،96116/9ایران2

8،34615/8ترکیه3

7،91814/9چین4

1،9123/6کره جنوبی5

1،8543/5هند6

1،3122/5ایاالت متحده امریکا7

8171/5آلمان8

7651/4فدراسیون روسیه9

7031/3اردن10
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عراق-فرصتهایتجاریایران
 2018در سال عراق وضعیت تجارت خارجی

2018اقالم عمده صادراتی عراق  به جهان در سال 

ITC: منبع

کد  رتبه
محصول

ارزش صادرات  نوع کاال
(میلیون دالر)

سهم از کل  
(درصد)صادرات 

95،37198/2روغنهای معدنی و محصوالت تقطیر آنها، قیرو سوختها127

1،3891/4سنگهای قیمتی یا نیمه قیمتی ، فلزات گرانبهامروارید،271
1080/11میوه و آجیل خوراکی308

590/06آلومینیوم و مصنوعات آن476

270/03خمیر چوب یا مواد سلولزی دیگر547

250/02مس و مصنوعات آن674

210/02و چرم( غیر از خز)پوست خام 741

180/018ماشین آالت ، وسایل مکانیکی، دیگهای بخار؛ قطعات آن884
120/01لوازم برقی، صوتی و تصویری985
120/01پالستیک و مصنوعات آن1039
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عراق-فرصتهایتجاریایران
 2018در سال عراق وضعیت تجارت خارجی

(2018)شرکای عمده تجاری عراق در بحث صادرات 

ITC: منبع

(درصد)سهم از کل صادرات (میلیون دالر)ارزش کشوررتبه
23،06123/7هند1
22،46623/1چین2
12،12512/5ایاالت متحده امریکا3
9،5749/9کره جنوبی4
5،3715/5یونان5
4،5274/7ایتالیا6
3،6273/7سنگاپور7
2،6602/7هلند8
2،1482/2اسپانیا9
1،7731/8تایوان10
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عراق-فرصتهایتجاریایران
 2018تجارت خارجی ایران و عراق در سال

ITC: منبع

میلیون دالر59 واردات ایران از عراق
میلیون دالر8،961 صادرات ایران به عراق

میلیون دالر8،902مثبت  تراز تجاری ایران با عراق

2018در سال با عراق خارجی ایران وضعیت تجارت 
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عراق-فرصتهایتجاریایران
 2018تجارت خارجی ایران و عراق در سال

2018کاالهای عمده صادراتی ایران به عراق در سال 

ITC: منبع

کد  هرتب
محصول

ارزش صادرات  نوع کاال
(دالرمیلیون )

سهم از کل  
(درصد)صادرات 

1،56217/4مواد قیر. روغنهای معدنی و محصوالت تقطیر آنهاو سوختها127

1،27714/2پالستیک و مصنوعات آن239
6667/4سبزیجات خوراکی و ریشه ها و غده های گیاهی307

6196/9آهن و فوالد472

4444/9وانیلبنیات؛ تخم پرندگان؛ عسل طبیعی؛ محصوالت خوراکی با منشأ حی504
4254/7میوه و آجیل خوراکی608
3874/3مصنوعات از آهن و فوالد773
3253/6محصوالت سرامیکی869

2843/2ماشین آالت ، وسایل مکانیکی ، دیگهای بخار؛ قطعات آن984
2783/1سبزیجات، میوه های فرآوری شده1020
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عراق-فرصتهایتجاریایران
 2018تجارت خارجی ایران و عراق در سال

2018کاالهای عمده وارداتی ایران از عراق در سال 

ITC: منبع

کد  هرتب
محصول

واردات  ارزش نوع کاال
(دالرمیلیون )

سهم از کل  
(درصد)واردات 

17/630/0آلومینیوم و مصنوعات آن176
17/529/9قیر.  سوختها و معدنی و محصوالت تقطیر آنها227
13/222/5ماشین آالت ، وسایل مکانیکی ، دیگهای بخار؛ قطعات آن384

4/67/8ماشین آالت و تجهیزات برقی و قطعات آن؛ لوازم صوتی و تصویری485

3/66/1خمیر چوب یا مواد سلولزی دیگر547
0/50/9پالستیک و مصنوعات آن639
0/40/6محصوالت شیمیایی دیگر738
0/30/6سنگ معدن ، سرباره و خاکستر826

0/20/4مصنوعات متفرقه از فلزات پایه983
0/10/2مواد شیمیایی آلی1029
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عراق-فرصتهایتجاریایران
 عراقوضعیت فضای کسب و کار در

2018مقایسه رتبه ایران و عراق در سهولت انجام کسب و کار در سال 
(کشور دنیا190در میان )

(Doing Business 2019)جهانی بانک : منبع

رتبه کشور
171 عراق

128 ایران
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عراق-فرصتهایتجاریایران
 عراقوضعیت فضای کسب و کار در

Doing Business 2019: منبع

2018در شاخص های مختلف سهولت انجام کسب و کار در سال رتبه کشور عراق 
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عراق-فرصتهایتجاریایران
فرصت های موجود در روابط تجاری ایران با عراق
فرهنگی؛،دینیاشتراکات

مشترک؛مرزکیلومتر1۴00وجود

حسین؛صدامسقوطازبعدوقبلعراقمردمازایرانحمایت

ایران؛غیرنفتیصادراتمقصدنخستینعنوانبهعراق

ی،سازجادههمچونحوزه هاییدرایرانمهندسیوفنیتوانمندی هایوبازسازیبحثبهعراقنیاز

ساختمانی؛مصالحکشاورزی،صنایعغذایی،صنایعکشاورزی،سدسازی،

وآهن،آنمصنوعاتوپالستیکبرقی،تجهیزاتوآالتماشینهمچونکاالهاییبهعراقبازارنیاز

حوزه؛ایندرایرانتوانمندی هایو...وداروغذایی،موادفوالد،

برق؛انرژیتأمینبهعراقنیاز

مذهبی؛ویژهبهعراق،وایرانگردشگریظرفیت های

عراق؛درپارسیانملی،بانک هایهمچونایرانیبانک هایبرخیحضور

عراقکشوردرظرفیتیکبه عنوانصادراتضمانتصندوق.
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عراق-فرصتهایتجاریایران
چالش های مراودات تجاری ایران با عراق
زاید؛وکُندبروکراسی هایوطرفینمیانسیاسیوفرهنگیبدبینی هایبرخی

بیمه؛وبانکیحوزهدرچالش ها

ایرانی؛طرفبرایچالشایجادوارزنرخنوسانات

رقیب؛کشورهایخالفبرعراقدرفراگیرتشکل هاینداشتنوایرانیشرکت هایسازماندهیعدم

عراق؛درترکیهوکویتجملهازکشورهادیگرمانندالزماعتباریخطبهایراندستیابیعدم

؛ترکیهجملهازرقبادیگربرخالفعراق،درایرانیکاالهایعرضهبرایمناسبفروشگاهوویترینفقدان

عراق؛نفوذباوقدیمیتجارباایرانیتجارارتباطفقدان

فراوان؛واسطه هایدلیلبهعراقدرایرانیکاالهایبرایفروشیخردهوعمدهقیمتشکاف

موضوع؛اینبهایرانیطرفکافیتوجهعدموعراقجامعهنیازهایوتقاضادرباالتنوع

آلمان؛وژاپنآمریکا،هند،ترکیه،چین،عراق؛درمختلفکشورهایازمتعددرقبایحضور

بانکی؛چالش هایدلیلبهعراقدرکالنپروژه هایبرایمالیتأمینهزینه هایبودنباال

عراق؛بازاردرایرانیشرکت هایمستقیمتبلیغاتعدم

استانداردوگمرکنقل،وحملحوزهدرچالش ها
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عراق-فرصتهایتجاریایران
راهبردها در روابط تجاری ایران با عراق

بهتوجه،جدیدفناوری هایانتقالحوزه هایدرعراقروزسیاست هایبامنطبقایرانیطرفنگاهتغییر

بیمه ایخدماتاداری،اتوماسیونپیمانکاری،خدماتمهندسی،وفنیحوزه های

آزادمناطقوصنعتیشهرک هایطریقازتجاریروابطتعمیق

عراقدرمشترکسرمایه گذاری هایبرتمرکز

کشوردوبینجانبهسهودونقلوحملشرکت هایتأسیس

عراقکشورمختلفبخش هایدرمهندسیفنیشرکت هایحضوربرایالزمکار هایوسازایجاد

کشوردومیانتجاریتبادالتبرایکشوردوپولیمبادالتسازیروان

اتاق هاتوسطتجاریهیئت هایپذیرشواعزامنیزونمایشگاه هابرگزاری



فرصتهایتجاری
عراق-ایران
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