


! www.
iraqbase.com

ALRAFEDAIN  
GROUP

ALRAFEDAIN  

GROUP



"ALRAFEDAIN
GROUP

Kirkuk-

Al Mawsil
(Mosul)

Dahuk-

Sāmarra'

An Najaf

Al Hillah Al Kut-
Karbala'-

Al 'Amarah-

Al Başrah

Ba'qūbah

An Nasiriyah- -

Ad Diwaniyah- - -

Ar Ramadi- -

Arbil-

Halabjah-

 As
Sulaymaniyah- -

As Samaw
ah

  
-

Baghdad

Kuwait

A L  A N B A R!

AL  MUTHANNĀ

"#$%#&-

DIYĀLÁ

'#()*#*

A R B Ī L
!N I N A W Á

*#)+,!

BABIL!

AL QADISIYAH--

#&--&#.#/

SALAH AD 
*0&

!
!

AL BASRAH

DHI QAR- -

KARBALA'!

W A S I T!

#
%-%+

L#
$
"

Ā
&

Ī$#)-,01,Ū,

National capital
Governorate capital
Airport
International boundary
Governorate boundary

0 100 15050

0 100 15015050 200

200 mi

300 km



! www.
iraqbase.com

ALRAFEDAIN  
GROUP

آشنایی با گروه الرافدین 

چشم انداز 

ماموریت 

بیانیه ارزش

مزیت رقابتی گروه الرافدین  

فرصت ها و جذابیت های بازار عراق

 فرایند ارائه خدمات در الرافدین

خدمات گروه الرافدین 

خدمات حمل و نقل و گمرک

خدمات حقوقی و ثبتی

خدمات مطالعه بازار و بازاریابی 

مشاوره توسعه بازار خدمات فنی و مهندسی 

خدمات تبلیغات و پشتیبانی 

فهرست مشتریان 

تماس با ما 

عنوانصفحه

2

4

4

6

8

10

12

14

16

22

28

34

40

44

46

فهرست مطالب



"ALRAFEDAIN
GROUP

ــر  ــه دارای دفات ــت ک ــی اس ــه عراق ــن، مجموع ــروه الرافدی گ
فعــال در کشــور عــراق و دیگــر کشــورها از جملــه ایــران مــی 
باشــد. ایــن گــروه بــا هــدف ایجــاد شــرایط مناســب توســعه 
تجــارت و ســرمایه گــذاری تاســیس گردیــد. هــم اکنــون گــروه 
الرافدیــن بــا ارائــه خدمــات بازرگانــی و فنــی – مهندســی بــا 
روش هــای نویــن و ابزارهــای مناســب بــه عنــوان بزرگتریــن 
ــوق  ــای ف ــه ه ــداف و برنام ــتای اه ــی در راس ــرکت خدمات ش

تبدیــل گردیــده اســت. 
ــا  ــایی نیازه ــا شناس ــم ب ــاش داری ــن ت ــروه الرافدی ــا در گ م
ــای  ــور ه ــذاری در کش ــرمایه گ ــای س ــت ه ــی فرص و بررس
عربــی، زمینــه مســاعدی را بــرای شــرکت هــا و ســازمان هــای 
ــون  ــم و  اکن ــم نمایی ــذاری فراه ــرمایه گ ــه س ــد ب ــه من عاق
بــا محوریــت عــراق کلیــه فرصــت هــای ســرمایه گــذاری را از 

ــم. ــا جــذب نمایی سراســر دنی
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ــه  ــه بزرگتریــن ارائ ــا ارائــه خدمــات در خــور ب گــروه الرافدیــن امیــد دارد ب
ــی و توســعه تجــاری در حــوزه  ــی – مهندســی ، بازرگان ــده خدمــات فن دهن

ــه بــدل گــردد. عــراق، کشــورهای عربــی و آســیای میان

! ــره " ــه زنجی ــا ارائ ــا ب ــود ت ــاش خواهــد ب ــواره در ت ــن هم ــروه الرافدی گ
ــوزه  ــی در ح ــی و مهندس ــاری، فن ــاوره ای تج ــی و مش ــات صادرات خدم
صــادرات کاال و خدمــت بــه بــازار هــدف، بــا کاهــش هزینــه هــای مالــی 
ــریع  ــهیل و تس ــادرات، تس ــعه ص ــتای توس ــتریان در راس ــی مش و زمان

ــد. ــه نمای ــن کیفیــت ارائ ــا بهتری ــد تجــارت، خدمــات خــود را ب فرآین
!  ایــن گــروه در راســتای تســریع و توســعه کمــی و کیفــی صــادارت، بــا "

ــا ســازمانهای اقتصــادی  ــه مشــارکت ب ــدام ب جــذب شــرکاء تجــاری اق
جهــت ســرمایه گــذاری مســتقیم و ایجــاد کســب و کارهــای مطلــوب در 

بازارهــای هــدف مــی نمایــد.

ماموریت 

چشم انداز 
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بیانیه ارزش

ــای . 1 ــت ه ــرمایه اســت. فعالی ــن س ــن و گرانبهاتری ــانی واالتری ــای انس ــه انســان و ارزش ه ــم ک ــاد داری ــا اعتق م
ــد. ــن ســرمایه خســارت وارد کن ــه ای ــد ب ــا نبای ســازمانی م

ما از فعالیت هایی که به منافع، امنیت و ارزش های ملی کشور عراق آسیب وارد کند اجتناب می کنیم.. 2
فعالیت های ما در هر کشور نباید با منافع، امنیت و ارزش های ملی آن کشور در تعارض باشد.. 3
شــفاف ســازی و واضــح بــودن در همــکاری بــا مشــتری در تمــام فعالیــت هــا جــزء اصــول ماســت. مــا همــواره . 4

ــا  ــه اطــاع مشــتری برســانیم ت ــا صداقــت ب ــی را ب ــم در ابتــدا شــرایط همــکاری و مســائل پیرامون تــاش داری
مشــتری امــکان انتخابــی آگاهانــه را داشــته باشــد.

در گــروه الرافدیــن تمــام همــکاران از بعــد انســانی همســان بــوده و از منظــر ســازمانی شایســتگی افــراد را توانایــی . 5
هــا و میــزان انطبــاق آنهــا بــا منشــور اخاقــی و اهــداف ســازمانی تعییــم مــی نمایــد.

زمیــن و جامعــه بشــری گذشــتگان و ســرمایه آینــدگان اســت. مــا نیــز تــاش خواهیــم کــرد بــه ســهم خــود در . 6
رشــد ایــن اعتــای ایــن دارایــی کمــک نماییــم.

مــا یــک ســازمان خدمــت رســان هســتیم. لــذا ایجــاد امنیــت خاطــر و راحتــی بــرای مشــتریان ســرلوحه تمــام . 7
فعالیــت هــای ماســت.

Code of 
Ethics
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مزیت رقابتی گروه الرافدین 

! ارائه زنجیره مورد نیاز توسعه بازار در یک مجموعه "
! دارای دفاتر فعال در بازار هدف و مبدا "
! برخورداری از شبکه وسیع همکاری در بازارهای هدف "
! برخورداری از کادر متخصص و با تجربه و مسلط به امور تجاری در بازارهای هدف "
! بومی بودن مجموعه و اشراف و تسلط کامل به حوزه های عملیاتی "
! دارای ارتباطات مناسب محلی و دولتی "
! چابکی و سرعت عمل باال "
! تسلط کافی بر امور اداری و سازمانی در بازارهای هدف "
! اتکا به مبانی مدیریتی و فرایند گرایی در فعالیت های جاری "

Competitive 
Advantage
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فرصت ها و جذابیت های بازار عراق 

! وجود اشتراکات و تشابهات قومی، دینی، تاریخی، فرهنگی و اجتماعی "
! وجود مرز مشترک میان دو کشور با هر سه بخش اکراد، عرب های سنی و شیعه "
! عزم جدی دولت ها جهت توسعه همکاری های تجاری، اقتصادی و صنعتی "
! فاصله جغرافیایی کوتاه مراکز تولید و تجارت ایران با بازارهای مصرف و فروش عراق"
! بازار فروش مناسب با توجه به حجم و بافت جمعیتی و نیز الگوهای مصرف مردم عراق "
! امکان دسترسی سریع مردم عراق به خدمات پس از فروش کاالهای سرمایه ای و تجهیزات صنعتی تامین شده در ایران "
! تناسب فناوری تولیدی ایران با نیازها و شرایط فعلی بازار عراق "
! سهولت صادرات به لحاظ شرایط حمل و نقل "
! آشنایی و تمایل مردم عراق به محصوالت و تولیدات ایرانی"
! عراق، دومین دارنده ذخایر نفتی دنیا می باشد "

Opportunities 
of the IRAQ Market
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فرایند ارائه خدمات در الرافدین

! نیاز سنجی اولیه"
! کشف انتظارات سازمان"
! بررسی و تحلیل راه های توسعه"

! شروع ارتباط و دریافت اطاعات متقاضی"
! تبادل اطاعات جهت معرفی بیشتر بازار هدف"
! معرفی بیشتر گروه الرافدین و خدمات متناظر با "

حوزه فعالیت مشتر

! پشتیبانی از خدمات"
! عرضه فرصت های بیشتر"
! دریافت درخواست های توسعه"

! انجام مذاکرات تفصیلی جهت "
عملیاتی کردن اقدامات اجرایی

! تجاری سازی فعالیت"

! ارائه راهکار پیشنهادی"
! معرفی کامل خدمت متناظر با نیاز "

مشتری
! ارائه مشاوره های مرتبط با حوزه "

فعالیت

AD

BC

! مشاوره و مدیریت"
! خدمات پشتیبانی"
! مشارکت با سازمان ها"
! فعالیت های اختصاصی گروه الرافدین"
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نقشه سفر مشتری در الرافدین
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اطالع متقاضی از مدارک 
و الزامات ارائه خدمت

صدور پیش فاکتور 
برای متقاضی

تعیین دپارتمان مربوطه 
جهت ارائه خدمت به 

متقاضی

ارتباط متقاضی با رافدین

ثبت اطالعات درخواست

مشاوره حضوری یا 
تلفنی در صورت نیاز

ثبت اطالعات اولیه 
متقاضی 

ثبت اطالعات 
اولیه متقاضی 

ارسال پکیج ها و 
کاتولوگ های راهنما به 

متقاضی 

عقد قرارداد و تفاهمنامه 
با متقاضی

تکمیل فرم درخواست 
و تعیین خدمات 

درخواستی متقاضی

پیش پرداخت شروع 
ارائه خدمت
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خدمات گروه الرافدین 

ایــن گــروه بــا هــدف ارائــه زنجیــره خدمــات مــورد نیــاز شــرکتهای توانمنــد جهــت صــادرات 
ــا رویکــرد کاهــش  ایجــاد گردیــده اســت و در ایــن راســتا تمامــی خدمــات ایــن گــروه ب
ــف  ــدف تعری ــای ه ــه بازاره ــده ب ــادر کنن ــای ص ــرکت ه ــای ش ــه ه ــا و دغدغ ــش ه چال

گردیــده اســت.

Alrafedain Group
Services
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خدمات حمل و نقل

خدمات تبلیغات و 
پشتیبانی

خدمات حقوقی و 
ثبتی

خدمات توسعه بازار 
و بازاریابی

خدمات مشاوره 
فنی و مهندسی
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۲۰مزیت ها
۲۱چالش ها

۱۹خدمات

خدمات حمل و نقل و گمرک
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خدمات حمل و نقل و گمرک

یکــی از مهمتریــن بخــش هــای زنجیــره صــادرات ، عملیــات 
لجســتیک کاال میباشــد، در ایــن بخــش علــی رغــم حساســیت هــای 
عملیاتــی بــه دلیــل قــرار گرفتــن در حلقــه واســط فــی بیــن طرفیــن 
تجــارت از اهمیــت اســنادی و هزینــه ای نیــز برخــوردار اســت. گــروه 
الرافدیــن در راســتای ماموریــت ســازمانی خــود بــا ایجــاد بســتری 
ــدگان را  ــاز صــادر کنن ــه خدمــات لجســتیکی مــورد نی مناســب کلی
در دپارتمــان لجســتیک فراهــم نمــود تــا عــاوه بــر ایجــاد مزیــت 
هــای اجرایــی نســبت بــه روش هــای ســنتی، کلیــه عملیــات حمــل 
وترخیــص از مبــدا تــا مقصــد توســط یــک مجموعــه صــورت گیــرد.

اهمیــت ایــن حــوزه از یــک ســو و از ســوی دیگــر نیــاز بــه اســناد 
حمــل باعــث گردیــد گــروه الرافدیــن ایــن دپارتمــان را در ســاختار 
ــان  ــه دپارتم ــد ک ــکل ده ــن ش ــل نصرالرافدی ــل و نق ــرکت حم ش
لجســتیک تحــت گــروه الرافدیــن و در قالــب ایــن شــرکت فعالیــت 
مــی نمایــد. مــا بــا شناســایی نقــاط بحرانــی حمــل و نقل در کشــوز 
ــن  ــی بی ــواری هماهنگ ــن دش ــرکات و همچنی ــن گم ــراق ، قوانی ع
تیــم هــای مختلــف بــرای صاحبــان کاال، خدمــات خــود را بــه گونــه 
ــا در شــرایط مختلــف دیگــر دغدغــه بابــت  ای طراحــی نمودیــم ت
ــه مــدارک   ــی تهی ــات حمــل و ترخیــص و حت امــکان اجــرای عملی
نباشــد، همچنیــن فعالیــت شــبکه گســترده دفاتــر در ایــران، عــراق 
و همــه مبــادی ورودی عــراق، حــوزه جغرافیایــی بــدون محدودیــت 

بــرای ارائــه خدمــات ایجــاد نمــوده اســت. 

NASR 
ALRAFEDAIN
International  Logistics
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خدمات

! مدیریت و اجرای عملیات لجستیک پروژه ها "
! حمل زمینی مستقیم به عراق"
! تشریفات گمرکی و ترخیص کاال در گمرکات ایران و عراق "
! انبار داری کاال در عراق"
! حمل سنگین و نیمه سنگین بصورت مستقیم به عراق"
! ارائه زنجیره حمل و ترخیص بصورت %$$#!$&!%$$#"
! حمل بین المللی و ترکیبی )زمینی – دریایی- هوایی ( "
! اسناد و مجوزات ترخیص و حمل "
! حمل محموله های گروپاژ "

Logistic Services
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مزیت ها

! ارائه زنجیره کاملی از خدمات حمل و نقل و لجستیک در عراق "
! اجرای فعالیت های عملیاتی مبتنی بر روش ها و سیستم ها ی از قبل پیش بینی شده "
! استفاده از راهکاری های تجربی و بومی جهت افزایش ضریب امنیت حمل ونقل در عراق"
! سرعت عمل و چابکی باال در اجرای عملیات های اجرایی"
! دارا بودن تجهیزات و امکانات تخصصی مناسب جهت تخلیه وبارگیری "
! آشنایی کامل با قوانین حمل و نقل و گمرکات "
! پشتیبانی و پوشش روش های مختلف حمل و نقل"
! تجربه باال و مفید در حوزه مدیریت و اجرای عملیات لجستیک پروژه های پیمانکاری "
! کادر اجرایی متخصص در حوزه لجستیک و  چند زبانه جهت ارتباط با عوامل و شرکت های مختلف همکار"
! شبکه دفاتر کاری و ارتباطات وسیع در محدوده جغرافیایی حوزه فعالیت "

Benefits & 
Features
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چالش ها

! عدم تبعیت عراق از قوانین حمل و نقل بین المللی"
! تغییرات و عدم شفافیت قوانین گمرکی در عراق"
! اختافات قوانین و تعرفه های حقوق و عوارض ورودی در گمرکات مختلف عراق"
! محدودیت های امنیتی و تعطیات بدون برنامه ریزی شده در عراق"
! اختاف تناژ و استاندارد های حمل فی مابین ایران و عراق "
! مدارک و مستندات خاص مورد نیاز برای ترخیص کاال در عراق"
! ساختار سنتی و محلی ناوگان حمل در عراق"

Challenges
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۲۵مزیت ها
چالش ها

ضرورت ها 
۲۶
۲۷

خدمات حقوقی و ثبـتی
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خدمات حقوقی و ثبتی

گــروه الرافدیــن در راســتای اهــداف خــود کــه مشــاوره و 
ــی  ــی و مهندس ــات فن ــادرات کاال و خدم ــارکت در ص مش
مــی باشــد، اقــدام بــه تاســیس شــرکت شــفق الرافدیــن 
ــت  ــا اولوی ــی ب ــی و ثبت ــات حقوق ــه خدم ــدف ارائ ــا ه ب
کشــور عــراق نمــود. تجربیــات چندیــن ســاله ایــن گــروه 
نشــان داده اســت کــه ثبــت شــرکت ، شــعبه و عامــت 
تجــاری همــواره یکــی از مهمتریــن و تعییــن کننــده تریــن 
ــی  ــی م ــای خارج ــور ه ــرکتها در کش ــور ش ــر حض عناص
ــر  ــن ت ــر و مطمئ ــدام بهت ــت اق ــن رو جه ــد. از همی باش
ــت در بازارهــدف  ــان فعالی ــکار و خواه ــای هم شــرکت ه

ــوده اســت. ــال نم ــن خدمــت را فع ای

Legal 
Services

خدمات
! خدمات ثبت شرکت وطنی "
! خدمات ثبت شعبه خارجی "
! خدمات ثبت عامت و نام تجاری "
! خدمات پشتیبان حقوقی "
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Benefits

مزیت ها
! تسلط به قوانین ثبتی و حقوقی در کشور مقصد"
! سرعت العمل باال با استفاده از تجارب و سوابق ارزنده مجموعه "
! وجود تیم حقوقی حرفه ای مورد تایید کانون وکاء در کشور مقصد"
! وجود کارشناسان فارسی و عربی زبان جهت ارائه مشاورهای متداوم حرفه ای"
! طراحی سیستم مکانیزه گزارش دهی فرایند ثبت"
! عدم نیاز به حضور شرکت و یا نماینده شرکت در فرایند ثبت در عراق "



"&ALRAFEDAIN
GROUP

چالش ها 
! افتراق قوانین اجرایی حقوقی در کشور ها مقصد"
! عدم دسترسی به وکیل معتبر و مقیم و مسلط به قوانین جاری کشور مقصد "
! نیاز به سفر به کشور مقصد و اعتبارسنجی وکای معتبر "
! تغییر قوانین حقوقی و ثبتی "
! عدم شفافیت مدارک مورد نیاز و استانداردهای مورد تاییدات ادارات کشورهای مقصد "
! طوالنی بودن فرایندهای اجرایی برای شرکتهای خارجی "

Challenges



"' www.
iraqbase.com

ALRAFEDAIN  
GROUP

ضرورت ها 

! ارتباط تجاری راحت و مطمئن در سایه هویت حقوقی "
! الزام به دارا بودن ماهیت حقوقی جهت ورود به پروژه های کشور عراق "
! امکان اجاره دفتر رسمی به نام شرکت ثبت شده در کشور مقصد "
! امکان افتتاح حساب بانکی در کشور مقصد "
! امکان اخذ اقامت جهت تردد سریع و راحتتر به کشور مقصد "

Necessities
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۳۲روش همکاری
مزیت ها

چالش ها
۳۳
۳۳

۳۱خدمات

خدمات مطالعه بازار و بازاریابی 
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خدمات مطالعه بازار و بازاریابی 

ــل  ــه و تحلی ــع آوری و تجزی ــد جم ــوان فرآین ــه عن ــازار ب ــات ب تحقیق
سیســتماتیک و هدفمنــد دادههایــی منســوب بــه بــازار هــدف و محیــط 
رقابــت تلقــی مــی گــردد. در ایــن فراینــد تکنیکهــا و روشــهای تحلیلــی 
و آمــاری بــرای جمعــآوری و تفســیر اطاعــات بــه شــکلی منظــم بــه کار 
ــط  ــاری در محی ــًا شــامل پژوهشــهای آم ــه ماهیت بســته مــی شــوند ک

کســب وکار مــی باشــند

Market 
Research
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خدمات 

! امکان سنجی صادرات محصول "
! شناسایی تجار و مراکز فروش عمده محصول در بازار هدف"
! پایش فروش محصول و عارضه یابی شرایط "
! مدیریت صادرات محصوالت شرکتها به بازار مقصد"

Marketing  
Services



#"ALRAFEDAIN
GROUP

روش همکاری 

شناسایی نیاز مشتری

طراحی راهکار اختصاصی

اجرای پروژه مصوب

ارائه بازخورد

تهیه برنامه اجرایی

در حــوزه مطالعــه بــازار و بازاریابــی محصــوالت ، مراحــل همکاری 
ــردد.  ــی گ ــه م ــکاری ارائ ــعه هم ــا توس ــی ت ــات ابتدای از تعام
ــان  ــتریان در دپارتم ــا مش ــکاری ب ــر هم ــودار زی ــا نم ــق ب مطاب

ــرد. ــرار میگی ــتور کار ق ــه در دس ــج مرحل ــازار در پن ــعه ب توس

Collaboration 
Method
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مزیت ها

! بهره برداری از فرصت های موجود در بازار هدف "
! تشویق ارتباط ، ادامه و استمرار ارتباط با مشتریان"
! امکان شناسایی ماهیت، مخاطب، شخصیت و عایق بازار هدف "
! کاهش حداقلی ریسک های ورود محصول به بازار "
! برقراری روند و تداوم در نگهداری سهم بازار "
! کشف مشکات احتمالی ورود و حضور محصول در بازار"
! آنالیز رقبا در بازار هدف"

چالش ها 

! بازار کشورهای مخاطب خصوصا عراق سنتی است"
! فهم روابط تجاری به دلیل تفاوت زبانی پیچیده و زمانبر است "
! بازار رقابتی و بدون محدودیت در بازارهای هدف "
! تغییرات سریع نیاز مشتریان و درخواست های بازار هدف "
! تکامل و تغییرات دوره ای در بازارهای باز و رقابتی "
! ضعف نگرش و فرهنگ صادراتی در ایران "

Challenges

Benefits
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۳۸روش همکاری
مزیت ها

چالش ها
۳۹
۳۹

۳۷خدمات

مشاوره توسعه بازار خدمات فنی و مهندسی 
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مشاوره توسعه بازار خدمات فنی و مهندسی 

بــا آغــاز فراینــد بازســازی در کشــور عــراق و افزایــش تعــداد پــروژه هــای مشــاوره مهندســی، طراحــی، مدیریــت 
پیمــان و پیمانــکاری در ایــن کشــور، لــزوم مشــارکت و حضــور شــرکت هــای فنــی - مهندســی غیــر بومــی در 

طــرح هــای توســعه ای احســاس مــی شــود.
گــروه الرافدیــن بــا تعهــد و آرمــان گســترش ظرفیــت هــای مهندســی در کشــور هــدف، بخــش قابــل توجهــی از 
تــوان خــود را مصــروف همــکاری و مشــارکت در جــذب ارائــه کننــدگان خدمــات فنــی و مهندســی در ســطوح  

بــاالی کیفــی از ســایر کشــورهای جهــان نمــوده اســت .

Engineering 
Services
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خدمات 

! شناسایی و ارزیابی اولیه پروژه ها و طرح های مهندسی ) در بخش های مشاوره و پیمانکاری ( "
! بسترسازی و حضور در مناقصات ) به نیابت از شرکت های خارجی ("
! همراهی در تجهیز کارگاه و تاسیس دفاتر محلی و شعبه "
! لجستیک کلیه تجهیزات پروژه از سرتاسر جهان به عراق "
! ساماندهی فرایند امور اداری پروژه ها از صدور ضمانت نامه تا پایان پروژه "
! تامین نیروی انسانی مهندسی و گروه های فنی متخصص محلی "

Services
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بــه صــورت كلــی مــی تــوان چهــار فــاز فعاليــت تجــاری و اقتصــادی در 
عــراق بــرای شــركت هــای خدمــات فنــی و مهندســی متصــور شــد. 

روش همکاری

فعاليت های مطالعاتی و امكان سنجی

ورود و استقرار

بازاريابی و جذب كار

انجام كار

Collaboration 
Method
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مزیت ها

! ایجاد سرعت عمل بیشتر و دقت باالتر در بازار هدف "
! حضور یک مشاور آگاه به امور حقوقی کشور هدف "
! دسترسی دائم و مستمر به گروه الرافدین در کشور محل پروژه "
! آگاهی از امور جذب نیروی متخصص بومی و شرایط استخدامی "
! ارتباطات گسترده محلی و کشوری جهت تسهیل امور اجرایی "

! فرایند سخت و پیچیده حضور در مناقصات برای شرکتهای خارجی "
! عدم آشنایی به ضوابط قانونی و اجرایی کشورهای هدف "
! هزینه باالی انتقال تجهیزات و نفرات به مکان پروژه "
! سنتی و فرسوده بودن سیستم های بوروکراتیک اداری کشورهای هدف"
! طوالنی بودن مدت زمان استقرار و ثبت یک دفتر مهندسی در کشور های هدف"

چالش ها 

Challenges

Benefits
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۴۳خدمات اداری 
۴۳خدمات مالی 

۴۲خدمات تبلیغاتی 

خدمات تبلیغات و پشتیبانی 
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حضــور تجــاری درکشــورهای دیگــر عمومــا بــه دلیــل عــدم آشــنایی بــا کشــور هــدف و پیچیدگــی ضوابــط اجرایــی 
و قانونــی بــرای شــرکتهای خارجــی طوالنــی و هزینــه بــر مــی باشــد. لــذا گــروه الرافدیــن بــا درک صحیــح نیــاز 
شــرکتهای خارجــی اقــدام بــه ارائــه بخشــی از خدمــات اداری بــرای شــرکتهای متقاضــی فعالیــت در بــازار عــراق 
نمــوده اســت، تــا در ایــن مســیر بتوانــد زمینــه را بــرای تســریع امــور و کاهــش هزینــه هــای جــاری در بــازار 

هــدف فراهــم آورد.

خدمات تبلیغات و پشتیبانی 

خدمات تبلیغاتی 

! ارتباط گسترده با شبکه های تبلیغات محیطی "
! ارتباط مناسب جهت تبلیغات رادیویی و تلویزیونی"
! ارتباط مناسب برای تبلیغات روزنامه ای "
! امکان ارائه خدمات چاپ و تبلیغات در کشور هدف"
! مشاوره و ارائه خدمات نمایشگاهی "

Advertising & 
Support  
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خدمات اداری 

خدمات مالی 

! ترجمه کلیه متون به صورت حرفه ای و تخصصی "
! مترجم همراه و متعمد و آشنا به بازار "
! تهیه روادید ، بلیط، خدمات ترانسفر در کشور مقصد "
! برنامه ریزی ماقات ها و بازدیدهای حرفه ای  "
! جذب نیروی کار دفتری و کارگاهی ) حرفه ای و نیمه حرفه ای بومی ("
! تهیه دفتر کاری "

! نقل و انتقال سریع و ایمن وجوه ارزی "
! اخذ ضمانت نامه های بانکی "
! اخذ مفاصا حساب های مالیاتی "

Official 
Services

Financial
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فهرست مشتریان 

مپنا

روغن موتور بهرانروغن موتور بهران

روغن موتور بهرانروغن موتور بهران

اریا ناصنعت

پارک سازان ایرانیان

گیتی پسند

تهران بیستون

محصوالت  فلزی 
سنگین

فجرتوسعه

فرادست

فرا پارس ٓارین 
ٓب دست
فرا پارس ا

ٓ
فرا پارس ا

ا

مشاورین سازه 
پردازی ایران

کابل های مخابراتی 
شهید قندی

فناپجهاد نصر کوثرفراب

پارس عمران

ٓارون ٓاب

گوهر روددامدارانکلر پارسکلر پارس

جام جم بازرگان

ایرتک

پالود تبدیل انرژی پایا

داروپات شرق

پمپ ایران

شانا

جام جم بازرگان

شیرن عسل

صفا نیکو سپاهان

ماتریس

متبا

ناردیس انرژیناردیس انرژی

پالره

بلند پایهفراب

گیتی پسندزر ماکارونعامران افقبلند پایه

دز اب الوان تابلوسمیه

ره شهر شفاب

صباح

صباح

صنایع شیر ایران

نسترن الکتریک

فالت ویرتگنصفا

کیسون

مپنا

لوله گستر گلپایگان

پارک سازان ایرانیان

پند کاسپینپند کاسپین

باراکا تعمیرات نیرو گاهیتعمیرات نیرو گاهی

پاکبان

صنام

پارس کیهان

ٓاریا پترو گاز

ارتعاشات صنعتی
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ایران، تهران، میدان ولیعصر، ابتدای خیابان کریم خان، 
ساختمان 314، طبقه 4، واحد 8!
تلفن: ۰2188۹2121۰

عراق، بغداد، خیابان سعدون، ساختمان زهره الخلیج، 
طبقه 1، واحد 1۰۹
تلفن: ۰۰۹64771322132۰!!!!!!۰۰۹64771۹۰73881!!

دفتر ایران

دفتر عراق

آگاه،  مشـــاوری 
همراهـــی مطمئـــن




