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توسعه بازار
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تسهیل ثبت شرکت
رفع محدودیت های قانونی و حقوقی

افزایش انگیزه حضور در بازار
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تاسیس دفاتر انجمن در عراق
افزایش حضور اعضا در بازار عراق

دعوت از مقامات عراقی مرتبط
اعزام هیئت های تخصصی اعضا به عراق
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  #ارد  "
• تامین امنیت پرسنل و پروژه )ایجاد دفاتر بیمه های ایرانی در عراق(

• پشتیبانی دولتی از شرکت ها در روند و پس از برگزاری مناقصات

د!#ر& ر  %ا س   ه
 -1انجام مطالعات و اطالع رسانی در خصوص مسائل عمومی مربوط به:
• فعالیت شرکت های خارجی در عراق
• قوانین مربوط به ثبت شعبه و شرکت و ارائه ی استراتژی مناسب برای شرکت های ایرانی
• بررسی قوانین مالیاتی و گمرکی برای شرکت های خارجی
ٓ
• بررسی محدودیت ها و امکانات عرفی ان بازار به لحاظ عملی برای ایجاد تشکیالت مناسب فعالیت اقسام
شرکت های خدمات فنی و مهندسی در عراق
• قوانین و شیوه های داوری بین المللی در عراق
• انواع قرادادهای پیمان در عراق و مشکالت و موانع
• بررسی و اعالم استراتژی بر مبنای سند چشم انداز توسعه عراق

د!#ر& ر  %ا س   ه
 -2اقدام عملی برای تسهیل ثبت شرکت یا شعبه در عراق:
• تقسیم بندی مراحل ثبت شرکت یا شعبه و مشاوره در زمینه ی تهیه ی کلیه ی اسناد مورد نیاز
• شناسایــی و تعیین وکیل و دفاتر اسناد رسمی معتمد جهت پیگیری مستقیم امور ثبت شرکت با کمترین هزینه و
در کمترین زمان *

د!#ر& ر  %ا س   ه
•  -3دستیابی به توافقاتی با بانک ها جهت کاهش هزینه ها ی ضمانتنامه
)تا کنون توافقاتی با بانک  IDBصورت پذیرفته است(.
•  -4مذاکره با شرکت های بیمه و کمک به ثبت و فعالیت شرکت های بیمه ایرانی در عراق *
•  -5کاهش هزینه های کنسولی و مشکالت روادید در هماهنگی و توافق با سفارت عراق در ایران
• -6اطالع رسانی پیشرفته و به روز مناقصات و فرصت های کاری *
•  -7پشتیبانی و حمایت دولتی از اعضا در مناقصات از طریق گسترش همکاری این نهاد با ستاد و انجمن
)توافقنامه ای با ستاد در این خصوص در دست بررسی و امضا است(

د!#ر& ر  %ا س   ه
 -8گسترش بازار فعالیت شرکت های ایرانی در عراق**:
• تهیه ی متریال تبلیغاتی مناسب برای معرفی اعضای هر کمیته به نهاد های مربوطه در عراق
ٓ
• برگزاری جلسات تخصصی با استانداری ها و وزارت خانه های عراق جهت معرفی اعضا و ظرفیت های انها در
همکاری با ستاد عراق و سفارت ایران جهت قرار دادن این شرکت ها در لیست دعوت مستقیم پروژه ها
• اعزام هیئت هایــی از کمیته ها و دعوت از مقامات عراقی مرتبط جهت بازدید از پروژه ها
• پیکیری اضافه کردن لیست شرکت های عضو مورد تائید به لیست دعوت مستقیم پروژه ها در همکاری ستاد،
انجمن و سفارت

د!#ر& ر  %ا س   ه
•  -9ایجاد دفاتر انجمن در بغداد ،بصره و کردستان جهت پیگیری هرچه بهتر کلیه ی امور و ارائه ی خدمات
موردی به شرکت های عضو*
• پیگیری امور و خرید اسناد مناقصه و تحویل اسناد
•  -10ایجاد یک دیتابیس به روز از اطالعات مربوط به پروژه های واگذار شده و قیمت های رقابتی **

#ارد ا /% '/1 + 2از %ر /د و  * +,-.اول & ر(و'
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ و اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ:
رایزنی و فعالیت در خصوص ایجاد یک حساب سپرده از جانب دولت ایران یا بانک های ایرانی در عراق
برای تضمین صدور ضمانتنامه ها
 بررسی مسئله ی خرید یا تاسیس یک شرکت عراقی االصل از جانب انجمن که بتواند مورد اعتماد شرکت ها
باشد و مشارکـتی از این شرکت با شرکت های عضو برای صدور راحت تر و کم هزینه تر ضمانتنامه ایجاد شود.
بررسی چگونگی حقوقی و ساختاری ایجاد نمایندگی های انجمن در عراق:
 بررسی اینکه در وهله ی اول و با توجه به کلیه ی هزینه ها و مسئولیت های ثبت شعبه یا شرکت ،مناسب
نیست که انجمن در نمایندگی های ایران نماینده ای داشته باشد؟
پیگیری موثر اخذ تسهیالت با بهره ی پائین برای تجهیز کارگاه و پیگیری جوائز صادراتی به منظور افزایش توان
رقابت شرکت های ایرانی:
 در قالب ارائه ی طرح توجیهی به بانک جهت تصویب

#ارد ا /% '/1 + 2از %ر /د و  * +,-.اول & ر(و'
درمورد مسائل ایمنی پروژه ها:
 تهیه ی یک زونینگ ضریب ریسک مناطق مختلف عراق برای اطالع شرکت ها پیش از ورود به مناقصات.
در مورد رایزنی های دولتی:
ٓ
 پیشنهاد شد که جلسه ای با کارگروه و اقای نهاوندیان برگزار شود برای پیگیری بعضی امور حمایتی از جانب
دولت .ب

#ارد ا /% '/1 + 2از  * +,-.اول & ر(و' )! * +
%ر 6 CASE STUDYوژ' ه * & #,ن(
 ابالغ دستورالعمل های گمرکی ،اقامتی و امنیتی عراق به پیمانکاران به منظور تسریع امور اداری مربوطه
 حل مشکالت مربوط به تردد و اخذ روادید و اقامت برای پرسنل پروژه ها :
شرکـتهایــی که قراردادی در عراق امضا می کنند لیست پرسنل خود را برای دریافت ویزای یک ساله ی
ٓ
متعدد الورود به انجمن اعالم و انجمن بر مبنای ان برای اخذ ویزا اقدام می نماید.
اصالح شرایط قراردادی اعتبارات اسنادی در همکاری با سیستم بانکی کشور عراق
مذاکره برای قرارگرقتن تامین مواد و مصالح مورد نیاز پروژه ها از تامین کنندگان ایرانی در لیست مورد قبول
وزارت خانه ها به شرط تضمین کیفیت
ٓ
اگاه سازی شرکت ها از شرایط عمومی پیمان در عراق
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قرار گرفتن شرکت ها بر مبنای ظرفیت ها در لیست دعوت مستقیم 5
کارفرمای دولتی
دعوت مقامات مرتبط
اعزام هیئت ها و پیگیری جلسات

قرار گرفتن شرکـتهای عضو در لیست دعوت مستقیم

هماهنگی جلسات ) 5مورد از استانداری ها و وزارتخانه ها(
ٓ
جمع اوری از منابع
برگزاری جلسه
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 " ,F:و I Jو #G, H8F:
نام شرکت

نام نماینده

1

ٓ
اباد راهان پارس

سید حسن محفوظی موسوی

2

ایده پردازان توسعه

مجید طالب بیدختی

3

IGC

سلیم سلیمی

4

صانیر

حسین جعفری

5

کیسون

سید محمد مصحفی

6

چهل چشمه

ٓ
ازاد امینی

7

بلندپایه

فرید فرزام

معرفی فرد مسئول

ه
وظایف تقبل شده

سمت در کارگروه

