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قطاع البناء و التشييد العراقي
معدات البناء يتم إستيرادها لقصور ا��نتاج المحلي

الموردين الرئيسيين ل��سمنت هما تركيا و إيران
المنتجات ا��سبانية و التركية هي المفضلة في قطاع السيراميك, بينما في قطاع تجهيزات السباكة تعتبر منتجات م��, ا��مارات و تركيا هي ا��كثر إقبا��

إلى جانب المنتجات التركية, تتوفر بشكل عام المنتجات من إيطاليا, اليونان, الصين و باكستان
العراق بحاجة إلى بناء و تشييد قرابة مليوني مسكن جديد

إجمالي طول الطريق البري في العراقي هو ٤٢ ألف كم, يشكل الطرق المسفلتة ٨٥٪ منها
بناء على ت��يحات وزارة النقل, العراق بحاجة إلى إجمالي ٤٠ مليار دو��ر لتجديد البنية التحتية للطرق و إزالة النقص

يخطط ان يستخدم الخليج العربي كميناء للسفن المحملة بالبضائع القادمة من الصين, و إرسال حمولتها إلى أوروبا عن طربق تركيا

 با��رقام CONSTRUCT IRAQ معرض

لماذا معرض إعمار العراق
المعرض الوحيد في العراق الذي يستقطب كبرى ال��كات العالمية

معرض البناء و التشييد ا��كثر شمولية في العراق
.يتم تنظيمه بمشاركة السلطات العراقية وال��كات العامة للدولة, إضافة إلى كبرى ال��كات في المنطقة

يقدم المعرض لعارضيه خدمات متكاملة توفر الوقت كتركيب الجناح، النقل، و توفير خدمات ا��قامة الفندقية

 الجناح العادي
بين ٩ و ١٥ متر مربع
١ طاولة و  كرا�� عدد ٤
   ١ كاونتر إستقبال
بين ١٨ و ٢٤ متر مربع
طاو��ت عدد ٢, كرا�� عدد ٨
   ٢ كاونتر إستقبال
٣٠ متر مربع فما فوق
طاو��ت عدد ٣, كرا�� عدد ١٢
٣ كاونتر إستقبال

+90 538 972 61 20 +90 212 272 61 20

عدد الدورات المقامة

المساحة ا��جمالبة للمعرض

عدد ال��كات العارضة في دورة ٢٠٢٢

جنسية ال��كات العارضة في دورة ٢٠٢٢
ا��مارات ، الصين ، م�� ، الهند ، إيران ، العراق ، تركيا

إجمالي عدد الزوار من خارج أربيل

إجمالي عدد الزوار

عدد ال��كات المشاركة المتوقعة في دورة ٢٠٢٣

٥

١٧٫٠٠٠ متر مربع

٢٠٥

 

٧٦٧

٧٨٨٩

٣٠٠

.من المخطط بناء محطات طاقة جديدة (أنواع مختلفة) بطاقة ٩٫٢٠٠ ميجاوات في العراق
يولد العراق حاليا حوالي ٨٠٠٠ ميجاوات من الكهرباء لكنه يحتاج إلى ما بين ١٤٠٠٠ و ١٥٠٠٠ ميجاوات

(.ومع ذلك ، من المتوقع أن ترتفع الحاجة إلى ما يصل إلى ٢٢٠٠٠ ميجاوات إذا تم تشغيل المنشآت الصناعية وغيرها من المشاريع ا��ستثمارية
.وفًقا لتقدير آخر ، ستكون احتياجات الب��د من الكهرباء ٢٣٠٠٠ ميجاوات بحلول عام ٢٠٣٠

.يمكن توفير حوالي ٧٫٦ ساعات من الكهرباء من الشبكة العامة إلى المنازل
.يصل متوسط استخدام الكهرباء مع المرافق الخاصة (المولدات) إلى ١٥-١٦ ساعة. ومع ذلك ، فإن متوسط ا��ستخدام يصل إلى ١٩ ساعة في الب��ة و ١٨ ساعة في المثنى

.ويشمل ذلك مشاريع الوزارة ، وكذلك توليد الطاقة ، بجانب مشاريع النقل والتوزيع
ا��ضافة إلى ��كات من الصين وتركيا وإيران ، Alstom و Siemens و GE عمالقة عالمية مثل

تعهدت ببناء محطات الطاقة في العراق

الكهرباء و الطاقة


