
eif-expo.com

International Mult-Sector Trade Fair

 BOLSTERING 
 INTERNATIONAL
 TRADE TIES 
IN IRAQ

13th Edition

IRAQ

سیزدهمین نمایشگاه بین المللى جنرال عراق
( آرایشى - بهداشتى ، پالستیک و پتروشیمى ، مبلمان ادارى و منزل ، لوازم خانگى و دکوراسیون داخلى ،خودرو و قطعات خودرو ، الکترونیک )

با محوریت     گسترش روابط بین المللى تجارت  د ر 
 عراق - اربیل

               
مرکز بین المللى نمایشگاهى اربیل 

8 الى 11 مهر 1398

 
Septamber
October 2019
Erbil International Fair Ground 
Kurdistan Region, Iraq

30
3

آدرس دفتر مرکزى: تهران ، شهرك غرب، بلوار دادمان، روبروى بیمارستان آتیه

خیابان بوستان، پالك 6 تلفن 021-42917200

رابط شما در ستاد:
خانم:

تلفن:

داخلى:



رى
کدا

بان

زى
ور

شا
ک

رى
هن

ت
طا

تبا
ار

شى
وز

آم

ت
الم

 س
ى و

شت
هدا

ب

کن
مس

ت
صنع

ت
دما

خ

شى
ورز

سم
وری

ت

نى
رگا

باز
 و 

ت
جار

ت

قل
 و ن

مل
ح

9
17

12 11
4 4 43 32 2 23

8 8 6 10

30
38

82 82

50
59 57

47

70

19

37
31

57

ك دهو
 اربیل
سلیمانیه

USD
Billion 46.9

کردستان عراق
فعالیت هاى اقتصادى کردستان : 

صنعت ساختمان میزان کل سرمایه گذارى در سال 2016
(دهوك  ،اربیل و سلیمانیه )

تعداد پروژه هاى انجام شده در طى سال هاى 2006  و   2016

منبع :بخش مطالعات و اطالعات و مدیریت اطالعات اقلیم کردستان

پس از یک تجربه تلخ از یک دوره بن بست اقتصادى تحمیل شده به کشور  . 
عراق و منطقه کردستان به خاطر جنگ ،منطقه اقلیم کردستان سعى در بازگشت 

به وضعیت سابق خود در بازار تجارت منطقه خاورمیانه مى باشد
با توجه به محیط کسب و کار و بازار آزاد تجارى این منطقه و همچنین جمعیت 

رو به رشد اقلیم کردستان (  5.5جمعیت میلیون نفر) و عدم توانایى در رفع 
نیازهاى داخلى ، بازار کردستان را تبدیل به بازارمصرفى بزرگ و جذاب براى 

سرمایهگذاران محلى و بین المللى وشرکت هاى بخش خصوصى نموده است .
 در حقیقت بخش تجارت ،یکى از محرك هاى اصلى رشد اقتصادى در حکومت 

اقلیم کردستان و عراق مى باشد . با توجه به آمار دفتر سرمایه گذارى کردستان ،   
85 درصد از کل واردات این منطقه ( 5 تا 5.5 میلیارد دالر )و تجارت خارجى 
ساالنه آن منطقه از طریق کشور ترکیه صورت مى گیرد و غالبا در زمینه هاى 

ساخت و ساز و مسکن مى باشد و همچنین طى قراردادى 50 ساله ،صادرات گاز 
از کردستان به ترکیه آغاز مى شود . طبق بررسى هاى انجام شده توسط وزارت 
تجارت و صنعت دولت کردستان ، 94 درصداز قراردادهاى تجارى این منطقه با  
15 کشور امضا شده است و شامل واردات در زمینه هاى الکترونیک ،محصوالت 

آهنى و محصوالت غذایى به ویژه خوار و بار وگوشت و مرغ مى باشد .

عبارتند

یارانه دریافت
رپر حصا

سال) 5)
 وملى

ز است

مزایاى عمومى اعطا شده به پروژه هاى سرمایه گذارى واجد شرایط • 
از:

• * ارائه قطعه زمین براى .
• * ارائه زیرساخت هاى عمومى به وژه.

* معافیت از مالیات شرکت هاى بزرگ (10 سال) و عوارض گمرکى . •
 • برخورد یکسان با سرمایه گذاران خارجى .

 • سرمایه گذاران خارجى این امکان را دارند که با و یا بدون  شریک محلى در
کردستان سرمایه گذارى کنند  و حتى قادر به استخدام نیروى کار خارجى 

هستند . 
• بازگشت کامل سود حاصل از سرمایه گذارى به وطن مجا . • 

قوانین سرمایه گذارى
 اقلیم کردستان

این قوانین در مورد تمام بخش هاى اقتصادى غیر از بخش نفت و گاز موثق است :

: 

gubjnjkjk
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فرانسه
• Business France

• Service Économique de
France à Erbil

آلمان
• German Federal Ministry of

Economics & Technology
In Cooperation with:

• Association of the German
Trade Fair Industry (AUMA)

• VDMA - German
Engineering Federation

• NUMOV German
Near & Middle East
Association

کشورهاى شرکت کننده :

بخش هاى حمایت کننده :
ایران

ترکیه
د ترکیه وزارت اقتصا

ERBIL 
INTERNATIONAL  
FAIR 2016  
HIGHLIGHTS

100
غرفه دار 

5,100
فضاى نمایشگاهى
(SQM) 

6,456
بازدید کننده

18
کشور هاى شرکت کننده

اتریش

مصر

فرانسه
آلمان

یونان

مجارستان

هند

ایران
عراق

اردن

کویت

فلسطین

لهستان

اسلواکى
ترکیه

امارات متحده عربى

آمریکا

سازمان توسعه تجارت وزارت 
صنعت ،معدن و تجارت جمهورى 

ان  اسالمى ایر

اطالعات نمایشگاه جنرال اربیل در سال 2016 
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“Despite the multiple 
challenges facing 
Kurdistan, the KRG has 
been able to maintain 
stability and security. 
Kurdistan Region remains 
safe and secure and is 
open for business.”

KRG Foreign Minister, Falah 
Mustafa

موضوعات نمایشگاهى

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 پالستیک
 بانک و بیمه و بورس

لوازم خانگى برقى و گازى
 خودرو و قطعات خودرو

دکوراسیون داخلى 
الستیک وتایر

ظروف یکبار مصرف
لوازم پالستیکى خانگى

کلیه ى محصوالت پلیمرى
 مواد اولیه

مواد بازیافتى •

 •
•
 •

•
 •

•
 •

•
 •

•

•

مواد شیمیایى
آرایشى بهداشتى سلولزى و شوینده

 مبلمان و لوازم چوبى
پوشاك و منسوجات

 فرش و موکت
کیف و کفش چرم

 ظروف چینى و سرامیکى
 صنایع دستى و گردشگرى

اسباب بازى
زیور آالت

 رنگ رزین چسب 

                               بازدید کنندگان :

•
•
 •

•
 •

•

ن مشاورا
ن پیمانکارا

دولتى رتبه  دیپلمات ها و مقامات عالى
مهندسین

ن کارآفرینا
ن گذارا سرمایه

ت •  متخصصان فناورى اطالعا

 •
•
 •

•
 •

المللى تجار و فعاالن مطرح صنعتى داخلى و بین
ن کنندگا تولید

ه پروژ مدیران  صاحبان و
عمومى کنندگان  مصرف

ن کنندگا توزیع  تامین کنندگان و
ن • خریدارا



برگزار کننده نمایشگاه 

برگزار کننده نمایشگاه ،شرکت IFP Group ( شرکت بین الملی نمایشگاهی)است که به مدت  بیش از 34 سال برگزار 
کننده موفق ترین  نمایشگاه هاي بین الملی در خاورمیانه می باشد و در حدود 480 عنوان نمایشگاه در طول سال 

برگزار می کند   . شرکت IFP GROUP  در جهت توسعه پلتفرم هاى تخصصى تجارى ، از طریق ارزیابى پتانسیل و 
ارزش توسعه بازارهاى کشورهاى مختلف ، توسط شبکه بین المللى خود و تعداد پنج نمایندگى در کشورهاى منطقه 

عهده دار برگزارى صد ها عنوان نمایشگاه تخصصى بین المللى مى باشد 

.

شرکت   IFP Iraq  ،  یکى از اعضاى شرکت   IFP Group  ، برگزارکننده این نمایشگاه مى باشد .این شرکت با 
برگزارى بیش از 500 موضوع نمایشگاهى از قبیل کشاورزى ،ساختمانى ، انرژى ، بهداشت و... به عنوان بزرگترین در 

خاورمیانه مى باشد 

the Venue محل برگزارى نمایشگاه 

مرکزبین المللى نمایشگاهى اربیل ،مجهزترین مرکز نمایشگاهى در عراق مى باشد
که شامل تجهیزات و خدمات زیر مى باشد 

ا و  -   24000 مترمربع  فضاى نمایشگاهى شامل  19000  متر مربع فضاى داخلى با سیستم تهویه هو

-
     5000  متر مربع  فضاى بیرونى

   خدمات مرکز کسب و کار، دسترسى به اینترنت، و فضاى کافى پارکینگ
-   سرویس مرکز قرارداد ، اجاره تجهیزات و غرفه اضافى

Other shows in Erbil:

 جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره هاى زیر تماس حاصل فرمایید

 کارشناس شما در امور ثبت نام

داخلى   تلفن ثابت ::

فکس   : ایمیل:تلفن همراه
:

تلفن تماس :
مدیریت پروژه :

شرکت اوژن : شرکت برگزارکننده همایش ها و نمایشگاههاى بین المللى
برگزارکننده پاویون ایران در نمایشگاه 

هم اکنون غرفه خود را رزرو کنید :

 Name 

International Fairs & Promotions - Iraq 
Al Mashraq Street, Villa #2, 
Hadiab, Ankawa, Erbil – Iraq

Tel : +964 66 2567634 
Fax : +44 20 71066688 
Email : info@ifpiraq.com 
ifpiraq.com
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  جانمایى بر اساس اولویت واریز وجه و پس از مشخص شدن گروه کاالیى  ، در ستاد اجرایى ***  
برگزاری نمایشگاه ، صورت خواهد گرفت .

طبق قوانین نمایشگاهى ، مهر و امضاى این فرم به معناى ثبت نام قطعى مى باشد  و مشارکت ***  
. کنندگان محترم مى بایست هزینه غرفه ثبت نامى خود را طبق تاریخ هاى اعالم شده پرداخت نمایند

  با توجه به اهمیت برگزارى صحیح نمایشگاه و پیش بینى هاى الزم در این راستا ، امکان کنسل کردن ****

.غرفه ، به هیچ عنوان امکان پذیر نخواهد بود
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شرح                                         توضیحاتتوضیحات              توضیحات            قیمت   

هر متر مربع             230  دالر

فضاي نمایشگاهی و ثبت نام 

2

بدون تجهیزاتفضایخام

IRANIAN NATIONAL PAVILION DESIGN100 دالر

3

1

330 دالر مجموع

از کسر  یارانه مترى 230 دالر مى باشد. هزینه ى ثبت نام در پاویون ایران پس
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