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همزمان با نمایشگاه
بازرگانى اربیل 

 جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره هاى زیر تماس حاصل فرمایید

 کارشناس شما در امور ثبت نام

داخلى   تلفن ثابت ::

 : تلفن همراه



SOLID POTENTIAL FOR
A BRIGHT FUTURE

موفقیت و پیشرفت اقلیم کردستان از سال 2010 ، متاثر از چندین شوك و عدم 
ثبات در طى چند سال گذشته بوده است .اگرچه ، از سال 2016 ، نشانه هایى 

معنادار حاکى از پیشرفت اقتصادى ،کاهش چشمگیر وابستگى به منابع و ذخایر 
طبیعى ،افزایش نقش بخش خصوصى در اقتصاد و بهبود بخش هاى بالقوه اقتصاد 
کشاورزى ،صنعت ،توریسم ،حمل و نقل ،ارتباطات ،بازرگانى و سرمایه گذارى 

دیده مى شود .

Energy
Iraq - Erbil

با توجه به اهمیت و گستردگى صنعت ساخت و ساز و همچنین پیشرفت بخش 
الکتریسیته در آینده نزدیک در اقلیم کردستان ، پروژه عراق - اربیل ، کھ 
ھمزمان با ھفتمین نمایشگاه بین المللی انرژی اربیل برگزار می گردد و 

د : شامل بخش ھای زیر می باش
. HVAC الکتریسیتھ ، انرژی ھای جایگزین ، روشنایی ، تکنولوژی آب و

این نمایشگاه ، پلتفرم بسیار ویژه و منحصر بھ فردی است کھ بھ صورت 
اختصاصی بھ آخرین تکنولوژی ھا وفناوری ھای تازه در زمینھ انرژی و 

در ماه ژوئن سال 2016 ،دولت اقلیم کردستان ،برنامه بازسازى با همکارى بانک آب می پردازد .
جهانى ،سازمان ملل ،سازمان هاى محلى و بین المللى و وزارت برنامه اقلیم 

د : کردستان را اعالم کر
یک نقشه راه مبتنى بر بهترین استانداردهاى بین المللى جهت رشد اقتصادى 

منطقه کردستان و یک نقشه بازسازى ،با چشم انداز کردستان 2020 ،که به طور 

. 
قطع مى تواند حجم وسیعى از تقاضاى بازارکار جهت تخصص هاى مرتبط با 

صنعت ساخت و ساز و همچنین زیرساخت ها ،توریسم و صنعت ایجاد کند
پروژه عراق ، بزرگترین نمایشگاه اختصاصى ساختمان اربیل ، رابطى است بین

  شرکت هاى محلى و بین المللى ،کارشناسان این صنعت و مدیران پروژه  
اقلیم کردستان.در طى ده سال برگزارى این نمایشگاه ،پیرامون موضوعات 

مواد و مصالح ساختمانى و تکنولوژى هاى محیطى ،این پلتفرم راهى است به 
سوى فرصت هاى تجارى و سرمایه گذارى در عراق ،اربیل ،اقلیم کردستان و 

کل منطقه .

B2B همایش
پروژه عراق2021 ، برگزارکننده همایش        

.

. 

صورت کامال رایگان ، جهت مالقات و گفتگو ى
شما با تجار و همکاران مناسب مى باشد 

این پلتفرم محیطى ایجاد مى کند براى 
مشارکت شما با توزیع کنندگان و خریداران از 

سرتاسر دنیا جهت گسترش و رشد تجارت
شما

B2B
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نگاهى اجمالى به بازار کوردستان و عراق

 کوردستان60% سرمایه گذارى خود رادر
پروژه هایى مانند آموزش ، بهداشت ، جاده ها و خدمات عمومى

ازسر گرفت

>60%

IN 2018

9.2 
BILLION
DOLLARS

آمار و ارقام درصنعت ساخت و ساز در عراق  

 توسط دولت منطقه اى کوردستان برنامه ریزى شده به منظور ایجاد
 زیرساخت وسرمایه گذارى

 در بخشهایى مانند توسعه ى جاده ها ، سیلوها ، خطوط برق و خطوط 
لوله آب

420 MILLION
DOLLARS

IN 2023

19.2 
BILLION
DOLLARS

 15.75% CAGR

$500 MILLION
ارزش 49 پروژه ساخت جاده

25,000 TO 28,500 

 واحد هاى مسکونى که هر ساله ساخته میشوند. مجموعا 135000
واحد مسکونى

5000 - 6000
تعاونى هاى مسکن

2000 - 2,500
خانه هاى استیجارى

پروژه هاى برنامه ریزى شده پروژه هاى  هاى راه آهن

300 KM
KIRKUK TO IBRAHIM KHALIL

Sources: Kurdistan Regional Government, Kurdistan 
Investors' Union, Global Information Inc., Daily Sabah

 صنعت ساخت و ساز عراق در سال 2019 به دلیل تولید
 این صنعت و تجربه ى رشد واقعى 25 درصدى در آن
 سال احیا گردید.پیش بینى مى شود رشد این صنعت در
 دوره (2019-2023) با حمایت دولت از برنامه توسعه

زیرساخت هاى حمل و نقل و خانه ها در کشور ادامه یابد

 بیشتر سرمایه گذارى هاى زیربنایى در عراق
 در پروژه هاى آبرسانى ، تصفیه فاضالب ، نیروگاه هاى
 برق ، بیمارستان ها ، ساخت مدارس ، توسعه مسکن ،

بزرگراه ها ، پل ها و ساخت بندرها متمرکز است
 هزینه این پروژه ها ، که به عنوان بخشى از بازسازى
 عراق برنامه ریزى شده است ، 88 میلیارد دالر تخمین

زده شده است

 خط لوله کل پروژه ساخت و ساز در عراق شامل تمام
 پروژه هاى بزرگ با ارزش باالى 25 میلیون دالر

 211.6 میلیارد دالر است .پروژه خط لوله ، که شامل
 همه پروژه ها از پیش برنامه ریزى تا اجرا است ، به

شدت متمایل به پروژه هاى مرحله آخر است

200 KM
KIRKUK TO PARVEZ KHAN

140 KM
CHAMCHAMAL 
TO BASHMAKH



    
 ما می خواستیم حمایت خود را از توزیع کننده محلی خود در عراق و اربیل نشان دھیم و بھ

 طور خاص می خواھیم به اینجا بیاییم تا برخی از پیش فروش ھاى جدید براى برخی از پروژه
 ھاى بزرگ ساختمانی را پیدا کنیم.اینجا نمایشگاه شلوغی است ،بسیارى از پیشرو ھاى بازار

براى کار با ما وجود دارد کھ خوب است

James Hunter Johnston, General Manager 
NVC Middle East FZE

BAHRAIN - CANADA - 
CHINA - CZECH REPUBLIC - 
EGYPT - FRANCE - INDIA - 
IRAN - IRAQ - ITALY - 
JORDAN - KUWAIT - 
LEBANON - NETHERLANDS - 
PAKISTAN - POLAND - 
QATAR - KSA - SRI LANKA - 
SWEDEN - TURKEY - UAE - 
USA

4,950 SQM
فضای

نمایشگاھی

9
پاویون از کشورھای مختلف

  نمایشگاه پروژه اربیل، عراق2019

23

‘     

Hashim Aslam, Marketing Executive 
Brighto Paints FZ-LLC

‘

COUNTRIES
REPRESENTED

266
غرفھ دار

10,457
بازدید کننده

 مردم از غرفه ما بازدید مى کنند و در این نمایشگاه استقبال بسیار خوبى نشان مى
دهند

 این دوره بسیار خوب است ، محیط بسیار خوبى است و ما به آنچه در این
نمایشگاه مورد نیاز است ، رسیده ایم

ما سال آینده دوباره شرکت خواهیم کرد ، و ما این رویداد را توصیه مى کنیم



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 :

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 Venueمحل 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

organiser

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

هم اکنون غرفه خود را رزرو کنید :

 Name 

OJAN  International Exhibitions and Conferences      No. 21, Sepehr St, Farahzadi Blvd, Tehran, Iran         Tel: +98214300033           Email: info@ojangroup.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

پروژه عراق

مرکز بین المللى نمایشگاهى اربیلاربیل 
اربیل ، اقلیم کردستان 

یازدهمین دوره نمایشگاه

پروژه ، زیرساخت و نیرو

 29 شهریور الى 1 مهر 1400

20-23
Energy

Iraq

September
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شرح                                      قیمت   

فضاي نمایشگاهی و ثبت نام 

2

1

همزمان با نمایشگاه بازرگانى اربیل

هر متر مربع           290  دالر فضاىخام بدون تجهیزات

هر متر مربع         330  دالرفضاى با تجهیزات 

هر متر مربع        175 دالرفضاى بیرونی

user1
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