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 التبادل التجاري بين ايطاليا و العراق:

 

 
ان اقتصاد العراق يمر بمرحلة انتقالية من االقتصاد المخطط له مع رجحان المؤسسات العامة نحو السوق الحر,وهو 

ي معاقل الدولة االسالمية. 
ة ف  ي من  ازمة بسبب الحرب مع داعش حيث يحاول الخروج منها بعد المعارك االختر

 يعان 

ي الخارج عندما ان العراق كان دائما يشكل سوقا مهما للصناعات االيطا
لية و لقد عان  من توقف االستثمارات الخاصة ف 

ي امس الحاجة اليها بسبب حالة الطوارىء تحت عناوين عديدة منها االمن الذي يتمتر  بقتال الجيش و الحشد 
كان ف 

ي بالتنسيق مع الحكومة ضد داعش و تعتر تنفيذ المصالحة الداخلية الشاملة.,و االزمة االقتصادية.   الشعب 

انية الدولة,باالضافة اىل  انيات الوزارات الفيدرالية و ايضا عىل متر  ة عىل متر  ان نفقات الحرب قد فرضت تخفيضات كبتر

ي نهاية عام 
ي اسعار النفط الذي يعتت  المصدر الرئيسي اليرادات الحكومة و الذي بدأ يتعاف  فقط ف 

 .  2016انخفاض ف 

ي البالد,فالعراق ال شك انه لديه نقاط قوة و لطالما مثل 
كات االيطالية ف  عىل ضوء هذه الخلفية يجب تقييم فرص الشر

ي 
ات التالية: دينامكيته الديموغرافية مع نسبة عالية من السكان البر سوقا مهما جدا  للصناعات االيطالية بسبب الممتر 

و ايضا اىل القطاع الزراعي القوي و الصناعة الغذائية اللذين لم يتم تطويرهما ,64و  15بير   تتضمن الفئة العمرية  للعمل 

وكيماويات و هو ايضا يتطلب اآلالت و  بما فيه الكفاية حيث هناك حاجة ماسة تتطلب ادخال اآلالت.,كذلك قطاع البتر

ي ال تستطيع الصناعة المح
ادها المكونات و المنتجات نصف مصنعة و المواد الكيميائية البر لية انتاجها بكفاءة و يجب استتر

ي الجنوب )ذي 
ي محافظات الغرب )االنبار(و ف 

من الخارج,كذلك قطاع البناء حيث الحضور الجديد للعديد من المشاري    ع ف 

اتيجيا دوليا بسبب  كات االيطالية و االتحادات كون العراق يحتل موقعا استر قار(و هذا يمثل فرصا اخرى للعديد من الشر

ة من النفط و الغاز و هذا يمكنه من لعب دور كبتر عىل صعيد الجغرافيا السياسية. امتالك  ه الحتياطات كبتر

ي 
ة طويلة و البر كات االيطالية الموجودة منذ فتر لكن من العراق ال يمكن طرح بعض عوامل الضعف,فهناك العديد من الشر

اكمة للعمالء ا ي اليوم من صعوبة تحصيل االعتمادات المتر
لعموميير  عىل المستوى الفيدراىلي و المحىلي ,لذلك يصبح تعان 

ي البالد. 
ايد الحصول عىل تسهيالت االئتمان و التصدير للعمليات التجارية ف   من الصعوبة بمكان و عىل نحو متر 

ع  ان زيادة نفقات الحرب  وانخفاض اسعار النفط قد اجت  و دفع الحكومة العراقية اىل التخلص من ادارة بعض المشاري    

ي انتقلت ادارته اىل القطاع الخاص , وهذا االنتقال تم بطريقة غتر منسقة حيث 
وعىل سبيل الذكر ميناء الفاو العظيم البر

ض ان تكون هناك مراقبة, فمثال منطقة كردستان العراقية تشكو من عدم سداد بغداد لسندات الموازنة المستحقة  يفتر

مة ماليا باحدا ث الحرب و تعيش اوضاع صعبة كما هو حال الدولة الفيدرالية,و هذه هي دائما عليها مع العلم انها ملتر 

ام المدفوعات من قبل السلطات االقليمية.  ي احتر
ي البنوك و التأخر ف 

 حاالت متكررة من عدم وجود السيولة ف 

ي عام 
م األداء  و االرقام يعقد عمل وضع  نظا 2011ان عدم وجود وكالة االحصاء و البيانات الرسمية قبل وصول داعش ف 

ي محاولة الحصول عىل فكرة دقيقة عن البيانات 
االجمالية التابعة لمختلف القطاعات , مما يجعل االمر اكتر صعوبة ف 

ي هذه المرحلة الحساسة. 
 التجارية للبالد ف 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 
 

 

 

 التصدير اإليطالي الى العراق
 
 

 2017 2016 2015 العام

 € million € 621 million € 569.94 million 917.15 المجموع

 
 

 2017 2016 2015 البضائع

 7.63 5.98 6.64 منتجات الزراعة و االسماك و الغابات

 12.7 15.84 17.07 المنتجات الغذائية 

وبات   1.56 1.58 0.45 المشر

 2.1 1.73 1.7 منتجات المنسوجات 

 5.67 5.14 4.42 اصناف االلبسة )بما فيها الجلود و الفراء(

 2.25 0.8 0.84 السلع الجلدية )بإستثناء المالبس(و ما شابه

الخشب و المنتجات الخشبية و الفلير  )بإستثناء 
 اآلثاث (

 مصنوعات من قش و مواد ضفر

0.67 2.34 2.42 

 3.52 2.26 2.17 الورق و المنتجات الورقية

 1.24 0.82 1.19 منتجات تكرير فحم الكوك و النفط

 18.13 20.61 20.46 المنتجات الكيميائية 

ات  المنتجات الصيدالنية االساسية و المستحض 
 الصيدالنية

10.31 13.93 15.28 

 6.2 6.16 4.71 منتجات المطاط و البالستيك 

 11.23 12.37 11.17 المنتجات المعدنية و غتر المعدنية االخرى

 29.68 28.61 77.58 منتجات المعادن 

 22.34 39.24 46.08 المنتجات المعدنية بإستثناء اآلالت و المعدات 

ىلي 
المعدات و المعدات الكهربائية لإلستخدام المت  

ي 
 غتر الكهربان 

119.08 82.93 63.19 

 319.03 309.37 496.55 اآلالت و المعدات 

ونية و البضية و  اجهزة الكمبيوتر و المنتجات االلكتر
االجهزة الكهربائية الطبية و ادوات القياس 

 والساعات
 

24.95 28.06 15.74 

 13.14 18.55 41.03 السيارات و المقطورات و شبه المقطورات

وسائل النقل االخرى و السفن والقوارب و المركبات 
 الدارجة و

 الطائرات والمركبات الفضائية و المركبات العسكرية

1.2 6.94 0.03 

 8.4 6.94 12.58 اآلثاث 

 7.24 8.51 11.21 منتجات الصناعات التحويلية االخرى

 0.51 0.08 4.66 منتجات و انشطة اخرى
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 االستيراد االيطالي من العراق:
 
 

 2017 2016 2015 العام

 € 3.365.7million € 2.943.75 million€ 2.821.21 million المجموع

 
 

 2017 2016 2015 البضائع

 2.810.17 2.931.77 3.348.77 منتجات المناجم و المحاجر

 4.61 5.07 6.29 المنتجات الغذائية 

السلع الجلدية )بإستثناء المالبس( و ما شابه 
 ذلك

8.14 6.03 4.96 

 0.58 0.07 1.15 اآلالت و المعدات

 
 

 الشركات االيطالية في العراق:
 
 

 القطاع العنوان و التواصل الشركة

BONATTI S.P.A. 
Via Nobel, 2/A 
43122 – Parma 
Sito Web 

 فحم الكوك و المنتجات المشتقة من تكرير النفط

 البناء

ENI 
Piazzale Enrico Mattei, 1  
00144 Roma 
Sito Web 

 فحم الكوك و المنتجات الناتجة عن تكرير النفط

GE - BH NUOVO PIGNONE 
Via Felice Matteucci, 2 
50127 Firenze 
Sito Web 

رير النفطفحم الكوك و المنتجات الناتجة عن تك  

 االالت و المعدات

LIFTEX 
Via Dell'Artigianato 6/8 
27043 – Broni (PV) 
Sito Web 

ي 
ىلي غتر الكهربان 

 المعدات الكهربائية و المعدات لالستخدام المت  

MAEG COSTRUZIONI S.P.A. 
Via Toniolo, 40 
31028 Vazzola (TV) 
Sito Web 

 البناء

MDT - Mc Drill Technology 

Via Madrid, 4 Interporto 
CEPIM 
43010 Bianconese di 
Fontevivo (PR) 
Sito Web 

 االالت و المعدات

MELETE 
- 
Sito Web فحم الكوك و المنتجات الناتجة عن تكرير النفط 

PANIGADA ENGINEERING 
Via Firenze, 22 
20025 Legnano (MI) 

 البناء

PARESA S.P.A. 
Via Romea 655 
47522 Cesena (FC) 
Sito Web 

 فحم الكوك و المنتجات الناتجة عن تكرير النفط

 البناء

http://www.bonattinternational.com/
http://www.eni.com/
http://www.ge.com/it/b2b
http://www.liftex.net/
http://www.maegspa.com/it/
http://www.mdtsrl.it/
http://www.meletesrl.com/
http://www.paresa.it/it
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 القطاع العنوان و التواصل الشركة

PEG - PROGETTI EUROPA E 
GLOBAL S.P.A. 

Progetti Europa & Global 
S.p.A. 
Piazza Stia, 8 - 00138 
Rome (Italy) 
Sito Web 

 فحم الكوك و المنتجات الناتجة عن تكرير النفط

PITALY S.r.l. 
V.le San Gimignano, 11 
20146 Milano 

 االالت و المعدات

 البناء

SAIPEM S.p.A. 

Via Martiri di Cefalonia, 67  
20097 San Donato 
Milanese (MI) 
Sito Web 

 االالت و المعدات

)الطاقة  الطاقة الكهربائية و الغاز و البخار وتكييف الهواء
 المتجددة(

 البناء

SICIM S.P.A. 

Via Consolatico Superiore, 
96/98 
43011 - Busseto (PR) 
Sito Web 

 البناء

SSE (SIRIO SISTEMI 
ELETTRONICI) S.P.A. 

Via Fleming, 16 
59100 PRATO (PO) 
Sito Web 

ونية و البضية و االجهزة  اجهزة الكمبيوتر و المنتجات االلكتر
 الكهربائية الطبية و اجهزة القياس و الساعات

 االالت و المعدات

STUDIO GALLI ENGINEERING 

Via della Provvidenza, 15 
35030 Sarmeola di Rubano 
(PD) 
Sito Web 

هنية و التقنيةاالنشطة العلمية و الم  

TREVI S.P.A. 
Via Dismano, 5819 
47522 Cesena 
Sito Web 

 البناء

 

http://www.pegitaly.it/it/
http://www.saipem.com/
http://www.sicim.eu/index.php?lang=it
http://www.sse.cc/
http://www.sgi-spa.it/
http://www.trevispa.com/it/

