عنوان

برگزاري اجالس ها
و کميته هاي مشترک
تخصصي

موافقتنامه ها

شامل

وضعيت

اجالس کميسيون عالي



اجالس کميسيون مشترک همکاريهاي اقتصادي و
بازرگاني



تجاري

موافقتنامه ها

سومين اجالس عالي در سال  1393در بغداد برگزار
شد.
برگزار شده در تهران – آبان  1382توليت وزارت
بازرگاني

کميته مشترک بازرگاني



اولين کميته در تير ماه  1398در بغداد برگزار گرديد

ساير کميته هاي تخصصي



حمل و نقل  ،نيرو  ،امور زيارتي و استاندارد

تجارت آزاد

-

مخالفت طرف عراقي

تجارت ترجيحي

-

مخالفت طرف عراقي

بازرگاني



و
يادداشت ها ي تفاهم

توضيحات

يادداشت تفاهم همکاري نمايشگاهي



يادداشت تفاهم همکاري با سازمان توسعه تجارت

-

تفاهم نامه همکاري هاي تجاري



اجتناب از اخذ ماليات مضاعف



تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري خارجي

بصورت يادداشت تفاهم در سال  1381امضاء شده
است .
در بهمن  93در جريان اجالس عالي دو کشور امضا
شد.

در مهر ماه سال  1393بين وزراي دو کشور به امضا
رسيد.
در سال  1390به امضا رسيده است.

-

گمرکي



در سال  1393به امضاء رسيد.

تفاهم نامه ترتيبات بانکي



در سال  1393به امضاء رسيد.

تفاهمنامه همکاري صندوق هاي ضمانت صادرات



امضاء شده در سال 1381

تفاهم نامه نمايشگاهي



در سال  1393به امضاء رسيد.

هوايي



ارديبهشت ماه  91اجرايي شده است.

موافقتنامه هاي

دريايي



ارديبهشت ماه  91امضا شده است.

حمل و نقل

زميني و ترانزيت



در سال  1393به امضاء رسيد.

ريلي



با اتصال خطوط آهن دو کشور اجرايي خواهد شد.

اتاق مشترک بازرگاني



به رياست آقاي آل اسحاق

شوراي مشترک بازرگاني



و
يادداشت تفاهم
اقتصادي و مالي

 تأسيس مرکز تجاري بغداد -مرکز در اربيل وهمکاريهاي اتاق
بازرگاني

سليمانيه که بدليل فقدان توجيه اقتصادي تعطيل شده
تأسيس مرکز تجاري



يادداشت تفاهم همکاري اتاق بازرگاني دو کشور



اند.
 مجوز تأسيس مرکز دايمي نمايشگاه – تجاريايراني در بغداد صادر شده است.

1

عنوان

توضيحات

شامل

وضعيت

تأسيس شعبه بانکي ايراني



بانک مشترک



بانک توسعه تعاون االقليمي

کارگزاري

-

بعد از اعمال تحريم ها قطع شده است.

افتتاح شعبه بانک ملي ايران  ،بانک پارسيان  ،بانک
اقتصاد نوين در بغداد

 -خط اعتباري  500هزار دالر

روابط بانکي

 خط اعتباري  200ميليون دالريميزان خطوط اعتباري تخصيصي



درجه ريسک کشوري

7

يادداشت تفاهم استاندارد



موافقتنامه استاندارد



شعبه سازمان توسعه تجارت

-

در سفر معاون اول رييس جمهور خط اعتباري 3
ميليارد دالري پيشنهاد شد جهت مشارکت در
بازسازي عراق که تا کنون تخصيص نيافته است .

همکاريهاي استاندارد

-در بغداد مستقر مي باشد.

ايجاد شعبه
سازمان  /دفتر رايزني

در سال  1393به امضاء رسيد.



دفتر رايزني بازرگاني

در اقليم استقرار ولي به دليل بازنشستگيماموريت ايشان تمام شد .استقرار رايزن در بصره نيز
در مرداد 98انجام شد
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