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عمل تجاري فً أو اإلجراءات البلزمة إلقامة مشروع إستثماريعن  معلومات ٌقدم هذا الدلٌل
 . كما ٌحتوي علىعلى اإلجازات والتراخٌص ولالحصٌشتمل على إرشادات عن كٌفٌة و .بؽداد

 .ضرورٌة للمستثمرمعلومات أخرى 

  لٌةؤوإخالء المس
للتنمٌة  األمرٌكٌةوكالة الال تعبر بالضرورة عن آراء إن األراء الواردة فً هذه النشرة 
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CBI ًالبنك المركزي العراق 

CPA  سلطة االئتبلؾ المإقتة 

CPI  هٌئة النزاهة العامة 

FDI األستثمار األجنبً المباشر 

FTA إتفاقٌة التجارة الحرة 

FZ المناطق الحّرة 

FZL  قانون هٌئة المناطق الحرة 

GATT االتفاقٌة العامة للتجارة والتعرفة الجمركٌة 

GCIC للجمارك العراقٌة الهٌئة العامة  

GDID المدٌرٌة العامة للتنمٌة الصناعٌة 

GDP ًالناتج المحلً االجمال 

GDRER  المدٌرٌة العامة للتسجٌل العقاري 

GOI حكومة العراق 

GTC الهٌئة العامة للضرائب 

ICI العهد الدولً َمع العراق 

IDA المدٌرٌة العامة للتنمٌة الصناعٌة 

IFC ٌة للتموٌلالمإسسة الدول  

IG المفتش العام 

ILO منظمة العمل الدولٌة 

IMF ًصندوق النقد الدول 

INIC العراق  -الهٌئه الوطنٌة لئلستثمار  

IP تشجٌع االستثمار  

I ََ QD ار العراقً ٌنالد   

IPPA  تشجٌع  وحماٌة االستثمار 

IPR حقوق الملكٌة الفكرٌة 

ISC هٌئة  األوراق المالٌة العراقٌة 

ISO منظمة المعاٌٌر الدولٌة 

ISX سوق العراق لؤلوراق المالٌة 

KRG حكومة  اقلٌم  كردستان 

MENA الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا 

MIGA  وكالة ضمان االستثمارات المتعددة األطراؾ 

MIM وزارة الصناعة والمعادن 

MoLSA وزارة العمل والشإون االجتماعٌة 

MoPDC عاون اإلنمائً وزارة التخطٌط والت 

MoT وزارة التجارة 

NBK بنك الوطنً الكوٌتًال 

NGOs  المنظمات ؼٌر الحكومٌة 

OCR دائرة تسجٌل الشركات 

OECD  منظمة التنمٌة والتعاون االقتصادي 

 المختصرات
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OPIC  عبر البحار  –شركة االستثمارات الخاصة 

OSS النافذة الواحدة 

PIC حلٌة( هٌئة اإلستثمار فً المحافظة  )الم  

SME المشارٌع  الصؽٌرة والمتوسطة 

SOEs الشركات الحكومٌة 

TBT  الحواجز الفنٌة للتجارة 

TRIMS تدابٌر اإلستثمار المتعلقة بالتجارة 

TRIPS  حقوق الملكٌة الفكرٌة المتصلة بالتجارة 

UNCITRAL لجنة األمم المتحدة للقانون الدولً للتجارة 

USAID للتنمٌة الدولٌة الوكالة األمرٌكٌة  

WCO  المنظمة العالمٌة للجمارك 

WIPO المنظمة العالمٌة للملكٌة الفكرٌة 

WTO منظمة التجارة العالمٌة 
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 المقدمة -1

 بغدادعن هٌئة إستثمار نبذة 
 2006لسنة  13هٌئة االستثمار فً بؽداد ، هٌئة ذات شخصٌة معنوٌة مستقلة  تشكلت بموجب قانون االستثمار رقم 

( على تهٌئة المناخ االستثماري وتطوٌره من خبلل التشرٌعات الداعمة 2009تعمل منذ تؤسٌسها )فً نٌسان و
لبلستثمار منفتحة على كافة الوزارات والدوائر ذات العبلقة بالعمل االستثماري من خبلل  قسم النافذة الواحدة فً 

 ع االستثمارٌة مع الدوائر والجهات ذات العبلقة .الهٌئة التً بدورها تقوم بعملٌة التنسٌق ومتابعة المشارٌ

 الرؤٌا 
الوصول إلى تنمٌة اقتصادٌة شاملة فً محافظة بؽداد متضمنة حل أزمة السكن والقضاء على البطالة والتنمٌة 

 المستدامة.

  األهداف
 للمشارٌع التوجه نحو المشارٌع اإلستراتٌجٌة فً القطاع السكنً  مع السعً إلى  زٌادة تخصٌص األراض ً

  السكنٌة.

 .استهداؾ المشارٌع الصناعٌة والزراعٌة  التً تحتاج إلى عمالة  

 . تهٌئة بٌئة األعمال  الستقطاب رإوس األموال العراقٌة المهاجرة واألجنبٌة  

 .ًتنوٌع مصادر االقتصاد العراق  

 اقسام الهٌئة
 قسم النافذة الواحدة وخدمات المستثمرٌن. 

 ًالقسم القانون. 

 قسم االقتصادي والفنًال. 

 ًالقسم االداري والمال. 

 قسم العبلقات العامة. 

 ًقسم الرقابة والتدقٌق الداخل. 

 مكتب رئٌس الهٌئة. 

 الجغرافٌة
ٌقع العراق فً الشرق األوسط على حدود الخلٌج العربً بٌن 

 وتركٌا وسورٌا واألردن والمملكة العربٌة السعودٌة إٌران
 والكوٌت.

 لعراقل الحدود البرٌة
، مع كم 181كم، مع األردن  1458الدول المجاورة: مع إٌران  ه معكم؛ طول حدود 3650إجمالً الحدود طوالً: 

 كم. 352كم، ومع تركٌا  605كم، مع سورٌا  814كم، مع المملكة العربٌة السعودٌة  240الكوٌت  

 العراق  مساحة
 مٌاه. 2كم 950وأرض  2كم 437367موزع  2كم 438317اإلجمالٌة: 
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 بغدادعن محافظة  حقائق
 .محافظة بؽداد ، ومركزجمهورٌة العراق عاصمةمدٌنة بؽداد 

ن نسمة تقرٌباً. تعتبر أكبر بلٌٌم ( سبعة7)ٌبلػ عدد سكانها 
 بعد الببلد العربٌة وثانً أكبر مدٌنة فً العراق مدٌنة فً
كما تعتبر المركز االقتصادي واإلداري والتعلٌمً فً  .القاهرة

  .ولةالد

: الكرخ ، وٌنصفها إلى جزئٌندجلة ٌخترق وسط المدٌنة نهر
الجزء الشرقً(. بناها الخلٌفة و الرصافة ) )الجزء الؽربً(

العقد  ، ف764ًإلى عام  762من عام  المنصور العباسً
واتخذها عاصمًة للدولة  السادس من القرن الثانً المٌبلدي

نة مرموقة. العباسٌة، حٌث أصبح لبؽداد تحت حكمهم مكا
 وكانت من أهم مراكز العلم على تنوعه فً العالم وملتقى

 .والدارسٌن لعدة قرون من الزمن للعلماء

األثرٌة  بابل كم شمال موقع مدٌنة 90تقع مدٌنة بؽداد على بعد 
للببلد  والتً استمرت كمركز رئٌسً(المدائن  إضافة إلى أنها تقع على بعد بضعة كٌلومترات عدٌدة شمال ؼرب مدٌنة

وتكمن أهمٌة موقع بؽداد فً توافر المٌاه وتناقص أخطار الفٌضانات  العصر العباسً( حتى حلت محلها بؽداد فً أوائل
بواسطة الجسور التً  دجلة مما أدى بدوره إلى اتساع رقعة المدٌنة وزٌادة نفوذها إلى جانب سهولة اتصالها عبر

 .بؽداد القدٌمة أسماء عدة كالمدٌنة المدورة والزوراء ودار السبلمتربطها بالجانب األٌسر من النهر. ولمدٌنة 

عهٗ بعذ  بٛشٔت كى، 800عهٗ بعذ  عًبٌ كى، 750عهٗ بعذ  ديشك أيب عٍ يذٌ انجٕاس، فٛمع إنٗ انغشة كم يٍ

كى  545عهٗ بعذ  انكٕٚث كى. ٔجمع جُٕبب كم يٍ 1290عهٗ بعذ  انمبْشةكى ٔ 875عهٗ بعذ  انمذط كى، 830

عهٗ بعذ  اَمشة كى، ٔانٗ انشًبل انغشبٙ جمع 700عهٗ بعذ  طٓشاٌ كى. أيب يٍ انششق فحمع 980عهٗ بعذ  شٚبضانٔ

.كى 1250
 

 :كٌلومتر مربع  4.555 المساحة 

 :ال توجد  الحدود الدولٌة 

 التقسٌم االداري 

 قضاء الرصافة 

o مركز قضاء الرصافة 

o ناحٌة بؽداد الجدٌدة 

o ناحٌة الكرادة 

o ناحٌة فلسطٌن 

 

 قضاء الكرخ 

o مركز قضاء الكرخ 

o ناحٌة المنصور 

o ناحٌة المؤمون 
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 قضاء الكاظمٌة 

o مركز قضاء الكاظمٌة 

o ناحٌة ذات السبلسل 

 

 قضاء االعظمٌة 

o مركز قضاء االعظمٌة 

o ناحٌة الفحامة 

o ناحٌة الراشدٌة 

o قضاء االستقبلل 

o ناحٌة الزهور 

 

 (1قضاء الصدر) 

o ناحٌة الفرات 

o ناحٌة الصدٌق االكبر 

o  

 (2ر)قضاء الصد 

o ناحٌة المنورة 

o ناحٌة ابناء الرافدٌن 

 

 قضاء المدائن 

o مركز قضاء المدائن 

o ناحٌة الوحدة 

o ناحٌة الجسر 

o ناحٌة النهروان 

 

 قضاء أبً ؼرٌب 

o مركز قضاء ابً ؼرٌب 

o ناحٌة النصر والسبلم 

o ناحٌة عكركوؾ 

 

 قضاء المحمودٌة 

o ناحٌة الرشٌد 

o ناحٌة الٌوسفٌة 

o ناحٌة اللطٌفٌة 

 

 ًقضاء التاج 

o سبع البور ناحٌة 
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o ًناحٌة التاج 

o ناحٌة الحمامٌات 

 

 قضاء الطارمٌة 

o ناحٌة المشاهدة 

o ًناحٌة العباٌج 

 الكثافة السكانٌة 

%( تقرٌبا من مساحة محافظة بؽداد إال إن النسبة الكبٌرة من السكان  17على الرؼم من إن عاصمة بؽداد  تشكل  ) 
%( من مجموع سكان المحافظة 83خل العاصمة حوالً  )تتمركز داخل العاصمة حٌث إن عدد السكان الذي ٌسكن دا

  %( فً باقً مساحة المحافظة .17فً حٌن ٌقطن )
من خبلل المعطٌات أعبله ٌتضح إن الكثافة السكانٌة مرتفعة جدا داخل الحدود البلدٌة للعاصمة و إن أكثر األراضً قد 

  ة المختلفة.تم استؽبللها من خبلل التجمعات السكنٌة و األنشطة االقتصادٌ
إن الكثافة السكانٌة المرتفعة فً العاصمة جعلت منها مركزا اقتصادٌا مهما فً العراق حٌث هناك عدٌد من الفرص 

  الواعدة فً كافة المجاالت االستثمارٌة خصوصا قطاع التجارة حٌث ٌوجد العدٌد من األسواق التجارٌة الضخمة.
عت و أنشؤت مدن كبٌرة حولها بازدٌاد عدد السكان.إن االتجاه الحالً فً من المبلحظ إن أكثر العواصم العالمٌة توس

 االستثمارات نحو االقضٌة السته التً تحٌط بالعاصمة.

 مناخ بغداد 

المعدل الٌومً لدرجات  حار جاؾ صٌفا ,بارد رطب شتاًء.أما فصبل الربٌع والخرٌؾ فوقتهما قصٌر وجوهما لطٌؾ. 
درجة مئوٌة( فً  49درجة مئوٌة( .اعلى درجات حرارة تصل الى ) 41ول هو )الحرارة من شهر اٌار الى اٌل

درجة مئوٌة(  13اما فً فصل الشتاء فمعدل درجة الحرارة فً النهار هو ) منتصؾ النهار من شهري تموز واب.
ال توجد ونادرا تصل الى تحت الصفر.عادة ٌكون هطول االمطار فً فصل الشتاء من شهر كانون االول الى نٌسان و

 امطار فً فصل الصٌؾ.

 )مؤشرات دٌموغرافٌة )تخص محافظة بغداد 

 (2009)تقدٌرات              7180889عدد السكان                                       
 (2009)تقدٌرات              3621085عدد الذكور                                       

 (2009)تقدٌرات               3559804                          عدد االناث             
 (2009)تقدٌرات               6225475سكان الحضر                                    
 (2009)تقدٌرات                955414سكان الرٌؾ                                      

 (2008%             )تقدٌرات  41.8نة                س 15نسبة السكان بعمر اقل من 
 (2008%             )تقدٌرات   20.5)الشباب(             24-15نسبة السكان بعمر  
 (2008)تقدٌرات                  35.3                         64-25نسبة السكان بعمر 
 (2008)تقدٌرات                   2.9       فؤكثر                  65نسبة السكان بعمر 

 %                 3.5معدل نمو السكان السنوي                           
 

 :الصناعات الرئٌسٌة 

تكرٌر النفط و الصناعات الخفٌفة و الخدمات المالٌة و تصنٌع االطعمة و المشروبات و التبغػ و األثغاث و الطباعغة 
 الكٌمٌائٌة و الببلستٌك و األجهزة الكهربائٌة و التعبئة )تعبئة القنانً(. و البناء و المواد 



 

 
 

 5 بؽداد المستثمر فًدلٌل  نًحبفظبت انحببع نهٕكبنة االيشٚكٛة نهحًُٛة انذٔنٛةفٙ اججبسة نهحًُٛة االلحصبدٚة  بشَبيج

  

 :المجاالت المحتملة لالستثمار 

 الخدمات المالٌة و التعلٌم الخاص و السٌاحة و الرعاٌة الصحٌة و البٌع بالمفرد و تكنولوجٌا المعلومات.  

 :التربٌة و التعلٌم 

( و الجامعغغة المستنصغغرٌة )تؤسسغغت عغغام 1957عغغة بؽغغداد )تؤسسغغت عغغام جامعغغات و هغغً جام أربغغعلمدٌنغغة بؽغغداد  
( و جامعغغة النهغغرٌن. و هنالغغك اٌضغغاً عغغدد مغغن الجامعغغات و 1974( و الجامعغغة التكنولوجٌغغة )تؤسسغغت عغغام 1963

مدرسة إبتدائٌة و عدة مئات من المغدارس  1.000الكلٌات الخاصة فً جمٌع أنحاء مدٌنة بؽداد. و هنالك أكثر من 
توسطة و الثانوٌة و عدد من األكادٌمٌات المهنٌة و التجارٌة و اإلسغبلمٌة و العدٌغد مغن المعاهغد التقنٌغة و معاهغد الم

 لتدرٌب المعلمٌن موجودة فً مدٌنة بؽداد. 

 :البنٌة التحتٌة 

هغو مدٌنة بؽداد هً وحدة فرعٌة مهمة لحركة الطغرق البرٌغة و الجوٌغة و حركغة القطغارات. مطغار بؽغداد الغدولً  
 كٌلومتر ؼرب مدٌنة بؽداد.  16أكبر مطار موجود فً البلد و ٌقع فً ضاحٌة تبعد حوالً 

الخطغغوط الرئٌسغغٌة لسغغكة الحدٌغغد المملوكغغة مغغن قبغغل الدولغغة تبغغدأ فغغً بؽغغداد. و تغغربط بؽغغداد بالبصغغرة و أم قصغغر فغغً 
 افظة االنبار فً الؽرب. الجنوب و كركوك و أربٌل الى الشمال الشرقً و الموصل فً الشمال و القائم فً مح

تتمٌغغز بؽغغداد اٌضغغاً بكونهغغا مركغغز إقلٌمغغً لشغغبكة الطغغرق التغغً تغغربط المدٌنغغة بغغالطرق البرٌغغة مغغع تركٌغغا و سغغورٌا و 
 االردن و اٌران و الكوٌت و المملكة العربٌة السعودٌة. 

 :األماكن السٌاحٌة  

ٙ أٔائوم انعصوش انعسبسوٙ ٔ كبَوث أ وذٖ فو 947يذُٚة بغذاد انحٙ أسسٓب انخهٛفة أبوٕ جعفوش انًُصوٕس فوٙ عوبو 

عرفغت بؽغداد منغذ بعوذ انًوٛالد.  8521ٔ نغبٚة عبو  947انًشاكض انحجبسٚة ٔ انثمبفٛة نهعبنى اإلساليٙ يُز عبو 
فترة طوٌلة بثروتها من االثار و المتاحؾ و األضرحة و ؼٌرهغا مغن االمغاكن السغٌاحٌة التغً تجتغذب الغزوار. ففغً 

الذٌن قاموا بتدمٌر عدد كبٌر من المغدارس و المعاهغد الموجغودة فغً بؽغداد و قغاموا بقتغل  نهبها المؽول 1258عام 
 معظم سكان مدٌنة بؽداد. 

تفتخغر المدٌنغغة بالعدٌغد مغغن المتغاحؾ و مغغن أهغم هغغذه المتغغاحؾ هغو المتحغغؾ العراقغً الغغذي ٌعغرض الكنغغوز األثرٌغغة 
مال الموجودة فً المتحؾ العراقً و لكن أؼلبٌة ، سرقت بعض األع2003لحضارة ببلد ما بٌن النهرٌن. فً عام 

المجموعغغة ال تغغزال معروضغغة. المتحغغؾ الغغوطنً للفغغن الحغغدٌث و المتحغغؾ العراقغغً لغغرواد الفغغن همغغا مغغن المتغغاحؾ 
 المهمة أٌضاً فً مدٌنة بؽداد. 

السغنة و الشغٌعة  إضافة إلى ذلك ٌوجد العدٌد من المساجد و األضرحة الدٌنٌة المهمة فً العغالم اإلسغبلمً لكغبل مغن
 . فً مدٌنة بؽداد مع الكنائس و الكاتدرائٌات المسٌحٌة

 اإلقتصاد
 للبلد التحتٌة والبنٌة االقتصاد وهن فقد .باالضطراب ملٌئة عصٌبة بفترة الماضٌة األربعة العقود خبلل العراق مر

 .2003والوضع األمنً المهتز بعد عام  الحروب جراء والخراب الدمار واصابهما
   .ز النشاط االقتصادي ، وال سٌما فً قطاع تجارة التجزئةٌحفتعلى  تساعد فً الفترة األخٌرة منٌةاألبٌئة الن تحس   إن

فً مستوى المعٌشة  ةالزٌادات المستمروعلى المدى الطوٌل ،  المالً لوضعوا االقتصادي فً المجال تحسن الكبٌرإن ال
الى  ٌةصادرات النفطال قد عادت.ل ت.جوهرٌة فً السٌاسا حاتصبلإتمرٌر ب الحكومةقٌام ال تزال تعتمد على 
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إٌرادات الحكومة جنبا إلى جنب مع ارتفاع أسعار النفط العالمٌة منذ منتصؾ إنتعشت و 2003ما قبل عام  هامستوٌات
مناقشات عقد قد و .العراق تقدما متواضعا فً بناء المإسسات البلزمة لتنفٌذ السٌاسة االقتصادٌة . ٌحقق2009عام 

جادة مع صندوق النقد الدولً والبنك الدولً على حد سواء لبرامج جدٌدة من شؤنها أن تساعد على تعزٌز المزٌد من 
والقٌام بإصبلحات إقتصادٌة وتشرٌعٌة وإدارٌة لتمرٌر قوانٌن  الحكومة تسعى كما .المإسسات االقتصادٌة فً العراق

   ولتحسٌن بٌئة األعمال. لتعزٌز االقتصاد

 نظرة عامة عن اإلقتصاد العراقً

 (2010)تقدٌرات  بسعر التعادل للقوة الشرائٌة دوالر بلٌون  113.4 :الناتج المحلً اإلجمالً

 (2010)تقدٌرات  بسعر التعادل للقوة الشرائٌة دوالر 3800 :معدل دخل الفرد من الناتج المحلً اإلجمالً

 (2010%  )تقدٌرات  27.3%، الخدمات 63% ، الصناعة  9.7الزراعة مساهمة القطاعات فً الناتج المحلً:

 (2009 تقدٌراتملٌون )   8،5 العملقوة 

 (2009)تقدٌرات  %3,15 معدل البطالة:

 (2008% )تقدٌرات 25  السكان تحت خط الفقر:

 (2010% )تقدٌرات  2,4 معدل التضخم )بأسعار المستهلك(:

 (2010 السنة المالٌة لٌون دوالر )تقدٌراتب 72،4ت النفقابلٌون دوالر؛   52،8 اإلٌرادات  المٌزانٌة:

 الحنطة، الشعٌر، الرز، الخضروات، التمور، القطن، الماشٌة، الخراؾ، الدواجن. المنتجات الزراعٌة:

النفط، المواد الكٌمٌاوٌة، المنسوجات، الجلود، مواد البناء، الصناعات الؽذائٌة، األسمدة، الصناعات  الصناعات:
 نٌةالمعد

 (2010% )تقدٌرات  4،8 معدل نمو اإلنتاج الصناعً:

 (2009)تقدٌرات  الكهرباء:

 كٌلوواط/ساعةبلٌون  46.39  - اإلنتاج 

 بلٌون كٌلوواط/ساعة 52 - اإلستهبلك 

 بلٌون كٌلوواط/ساعة 5.6 – اإلستٌراد 

 (2009)تقدٌرات  :النفط 

 ملٌون برمٌل ٌومٌاً   2.399 :اإلنتاج 

 ٌون برمٌل ٌومٌاً مل 1.91 :التصدٌر  

  :برمٌل ٌومٌاً  116.900اإلستٌراد 

 (2010كانون الثانً  1تقدٌرات بلٌون برمٌل ) 115 :ةاإلحتٌاطٌات المثبت  -النفط 

 (2008)تقدٌرات الغاز الطبٌعً 

  :بلٌون متر مكعب 66,15اإلنتاج 

 :بلٌون متر مكعب 9.454 اإلستهبلك 

 (2010الثانًكانون  1ترلٌون متر مكعب )تقدٌرات  17,3 اإلحتٌاطٌات المثبتة: –الغاز الطبٌعً 
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 البٌئة اإلستثمارٌة -2
 المقدمـــة

ٌسٌر العراق االّن على الطرٌق الصحٌح  لترسٌخ القوانٌن والتشرٌعات المطلوبة لجذب اإلستثمار األجنبً وإعادة بناء 
 اإلقتصاد. 

 
تخفٌض فقد تم سوق وتنمٌة بٌئة عمل مشجعة للمستثمر. لقد تم تحقٌق تقدم جوهري لرفع بعض الحواجز بؽٌة فتح ال

االستثمار مع التركٌز على تقوٌة للتجارة و اً منفتح اً العراق نظام كما تبنىو تثبٌت قٌمة العملة.  الى حد كبٌر التضخم
 القطاع الخاص. 

 
اتٌجٌتها للتنمٌة اإلقتصادٌة، لقد قامت الحكومة بإعادة اإلرتباط بالمجتمع الدولً والذي ٌشكل جزءاً أساسٌاً من ستر

  2007 -2005وسٌلعب اإلستثمار فٌها دورا رئٌسٌاً. وقد أوضحت ستراتٌجٌة التنمٌة الوطنٌة العراقٌة لؤلعوام 
وكذلك العهد الدولً مع العراق هذا اإلتجاه  2014 - 2010وخطة التنمٌة الوطنٌة لؤلعوام  2010 -2007و  

ؾ المحددة ضمن هذه الستراتٌجٌة ضمان نمو القطاع الخاص من خبلل إٌجاد بٌئة الجدٌد. وٌشمل العدٌد من األهدا
 دمج العراق فً اإلقتصاد العالمً. ، وةالى إقتصاد حدٌث ذو سوق مفتوحتعزٌز اإلنتقال وقانونٌة مبلئمة، 

 

 اإلنفتاح إزاء اإلستثمار األجنبً
 

نتْ لقد  فٌما ٌتعلق بجذب  بٌئة األعمال وؼٌرت النظام القانونً 2003عام بعد العدٌد من القوانٌن التً صدرت  حسَّ
 : اإلستثمار األجنبً، وذلك بمنح المستثمرٌن األجانب نفس الرعاٌة الممنوحة للمستثمر الوطنً فٌما ٌتعلق بإستثماراتهم

 2004لسنة   54سٌاسة تحرٌرالتجارة الصادرة باألمر 

   2004لسنة  56قانون البنك المركزي العراقً رقم 

 1997لسنة  21قانون تعدٌل قانون الشركات رقم  2004لسنة  64ألمر رقم ا 

  2004لسنة  74القانون المإقت ألسواق األوراق المالٌة رقم 

  1957لسنة  21رقم  التجارٌة والبٌانات تعدٌل قانون العبلمات 2004لسنة  80األمر رقم 

 لمفصح عنها والدوائر المتكاملة واألصناؾ قانون براءات اإلختراع والنماذج الصناعٌة والمعلومات ؼٌر ا
 2004لسنة  81النباتٌة رقم 

  2004لسنة  94قانون المصارؾ رقم 

  2005لسنة  10التؤمٌن رقم  أعمالقانون تنظٌم 

  2006لسنة  13قانون االستثمار رقم 

  2006لسنة  4قانون اإلستثمار فً إقلٌم كردستان رقم 

 2007لسنة  64ط الخام رقم قانون االستثمار الخاص فً تصفٌة النف.  
 

 العراق النافذة فً اإلستثمار قوانٌنلمحة عن 
 

من قبل البرلمان العراقً فً تشرٌن االول من عام  2006لسنة  13رقم  تمت المصادقة على قانون اإلستثمار العراقً
ظٌم عملٌة اإلستثمار المحلً . ٌقوم هذا القانون بتن2007كانون الثانً  17المفعول إعتباراً من   و أصبح نافذ 2006
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دوالر أمرٌكً أو ما ٌعادلها   250000لم ُتشمل اإلستثمارات التً ٌقل حجمها عن واألجنبً فً العراق. 
 1بالدٌناربالقانون المذكور.

 
 .2006لسنة  4كما أصدرت حكومة إقلٌم كردستان العراق قانونها الخاص باإلستثمار فً اإلقلٌم المرقم 

 
تقدٌم طلباتهم الى وزارة  13ؼٌر المشمولٌن بقانون اإلستثمار رقم و المشولٌن رٌن فً القطاع الصناعًٌمكن للمستثمو

قانون اإلستثمار  1998لسنة  20لشمولهم بالقانون رقم  المدٌرٌة العامة للتنمٌة الصناعٌة / الصناعة والمعادن 
 .2)المعدل( الصناعً للقطاعٌن الخاص والمختلط

 

 31بموجب قانون اإلستثمار رقم مانات المقدمة للمستثمرٌن اإلمتٌازات والض
 نهًسحثًشٍٚ جشًم: 6332ُة سن 30اإليحٛبصات ٔانضًبَبت األسبسٛة انحٙ ًُٚحٓب لبٌَٕ اإلسحثًبس انجذٚذ سلى 

  بعملة قابلة للتحوٌلإخراج رأس المال الذي تم جلبه للعراق مع عائداته . 

 الٌةالتداول  فً سوق العراق لؤلوراق الم 

 شرط أن ال تزٌد فترة  عن طرٌق اإلستئجار أو المساطحة األراضً البلزمة للمشروع الحصول على
 . للتجدٌدسنة قابلة  50إستخدامهاعن 

 تؤمٌن المشروع اإلستثماري لدى أي شركة تؤمٌن وطنٌة أو أجنٌة 

 راقٌة أو لدى مصارؾ خارج فتح الحسابات بالدٌنار العراقً أو العملة األجنبٌة أو كبلهما فً المصارؾ الع
 العراق. 

   الحصول على اإلقامة و تسهٌل دخول وخروج المستثمرٌن من والى العراق 

 عدم مصادرة أو تؤمٌم المشروع اإلستثماري 

 ٌمتلك العاملون ؼٌر العراقٌون الحق فٌتحوٌل مرتباتهم وتعوٌضاتهم الى خارج العراق 

  من تارٌخ بدء المشروع.  وتكون هذه المدة قابلة للتجدٌد.  سنوات 10اإلعفاء من الرسوم والضرائب لمدة
 كما ٌعفى األثاث واألصول المطلوبة لتوسٌع و تحدٌث المشروع.

  على أن ال تقل نسبة  سنة فً حالة الشراكة بٌن مستمر أجنبً وعراقً 15ٌمكن تمدٌد فترة اإلعفاء الى
 . المشروع% من راس مال  50عن مشاركة المستثمر العراقً فً اسهم المشروع االستثماري 

 إلتزامات المستثمر 

 إشعار الهٌئة عن تارٌخ بدء العمل التجاري فً المشروع 

 فً العراق مسك حسابات أصولٌة ٌدققها محاسب قانونً مجاز  

  وكل الوثائق التً تطلبها الهٌئةتقدٌم دراسات جدوى إقتصادٌة و فنٌة مع جمٌع الخرائط المتعلقة بالمشروع 

  سجبلت خاصة بالمواد المستوردة، والمحافظة على سبلمة البٌئة واإللتزام بؤنظمة السٌطرة النوعٌةمسك 

 اإللتزام بالقوانٌن العراقٌة وتطابق جداول العمل المقدمة من قبل المستثمرٌن. 

 االلتزام بتطبٌق جدول العمل الذي ٌقدمه المستثمر. 

 .تدرٌب مستخدمٌه من العراقٌٌن 
 

                                                 
2009لسنة  2)ثالثا( من نظام اإلستثمار رقم  1إستناداً الى المادة   

8
    
 
2
 على المستثمرٌن العراقٌٌن فقط. أحكام القانون المذكور تسري 
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 ارمجاالت اإلستثم
فتح القانون أؼلب مجاالت اإلستثمار للمستثمرٌن العراقٌٌن و األجانب. وتشمل اإلستثناءات إستخراج وإنتاج النفط و 

وٌخضع استثمار النفط والمصارؾ والتؤمٌن الى قوانٌن اخرى ؼٌر الؽاز، وقطاعً المصارؾ وشركات التؤمٌن. 
 .2006لسنة  13قانون االستثمار رقم 

 
ستثمر االجنبً تملك االرض والعقارات لؽرض اقامة المشارٌع السكنٌة والمساهمة او تؤسٌس الشركات سمح القانون للم

 . ضمن اصولها عقارات
 

 هٌئات اإلستثمار فً العراق 
 ٌنص القانون على تشكٌل نوعٌن من هٌئات اإلستثمار فً العراق:

ة لئلستثمار، ووضع الخطط واألنظمة، ومراقبة تكون الهٌئة الوطنٌة لئلستثمار مسإولة عن صٌاؼة السٌاسة الوطنٌ
بدرجة وزٌر رئٌس الهٌئة  ٌكون. و3ةاإلتحادٌوستراتٌجٌة اإلستثمارٌة اإلن المشارٌع تطبٌقها. و تكون هً المسإولة ع
أربعة على ، باإلضافة الى رئٌس الهٌئة ونائبه . وٌضم مجلس إدارة الهٌئة  تعٌٌنه على وٌتطلب مصادقة مجلس النواب

  ثبلثة أعضاء ممثلٌن عن القطاع الخاص ٌتم إختٌارهم من قبل رئٌس الوزراء.وعضاء من الفطاع العام أ
 

والن الهٌكل الفٌدرالً فً العراق قد تمت المصادقة علٌه من خبلل قانون إنشاء األقالٌم، فقد وفّر قانون اإلستثمارأٌضاً 
وتمتلك هٌئات األقالٌم والمحافظات القوة لمنح تراخٌص  شروطاً إلقامة هٌئات على مستوى األقالٌم والمحافظات.

اإلستثمار، تشجٌع اإلستثمار، و فتح فروع محلٌة فً المناطق الواقعة ضمن سلطاتها بالتشاور مع الهٌئة الوطنٌة. 
 .ٌجب أن ال تعارض خطط اإلستثمار المحلٌة خطط اإلستثماراإلتحادٌةو
 

بتؤسٌس هٌئات اإلستثمار الخاصة بها . أما إقلٌم  4لتابعة للحكومة اإلتحادٌةلقد قامت كافة المحافظات الخمسة عشر ا
كوردستان فله هٌئة إستثمار خاصة به فً أربٌل وفرعٌن فً كل من محافظتً السلٌمانٌة ودهوك. وقد ُشِكلت هٌئة 

أقلٌم كردستان العراق  الصادر عن حكومة 2006لسنة  4قانون اإلستثمار رقم لأقلٌم كردستان إستنادا اإلستثمار فً 
  5وٌؽطً اإلستثمارات الخاصة باإلقلٌم فقط.

 
الصؽٌرة  بتنمٌة المشارٌع الصناعٌةمعنٌة  تابعة لوزارة الصناعة والمعادن ةلتنمٌة الصناعٌلمدٌرٌة عامة إن هنالك كما 

، )المعدل( 1998لسنة  20لقانون اإلستثمار الصناعً رقم  لقطاعٌن الخاص والمختلط إستناداً ل( SMEsوالمتوسطة )
/ فً وزارة الصناعة والمعادن  لئلستثمار مركزٌاً  تقدٌم طلباتهمالعراقٌٌن لمستثمرٌن الصناعٌٌن لوعلٌه فانه ٌمكن 

  6ادفً بؽد المدٌرٌة العامة للتنمٌة الصناعٌة 
 

هذا المجال قم بزٌارة  فًوالفرص اإلستثمارٌة المتاحة للمزٌد من المعلومات عن اإلستثمارات فً المجال الصناعً 
 (www.industry.gov.iq/ar/investments)الموقع األلكترونً لوزارة الصناعة والمعادن 

 (nvestpromo.gov.iqwww.i)  لئلستثمار ٔانًٕلع األنكحشَٔٙ نهٓٛئة انٕطُٛة

 )www.baghdadic.gov.iq( والموقع األلكترونً لهٌئة إستثمار بؽداد
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 .2009لسنة  2)ثالثاً( من نظام اإلستثمار رقم  4راجع تعرٌؾ المشارٌع الستراتٌجٌة اإلتحادٌة فً المادة  
4
 محافظات ضمن إقلٌم كردستان العراق. 3محافظة تابعة للحكومة اإلتحادٌة و 15محافظة،  18ق من  ٌتكون  العرا 
5
 www.kurdistaninvestment.orgالموقع اآلتً: لمراجعة مزاٌا قانون اإلستثمار فً كردستان راجع  
ت لوزارة الصناعة والمعادن إلدخال تعدٌل على هذا القانون لٌشمل تسري أحكام هذا القانون على المستثمرٌن الصناعٌٌن العراقٌٌن فقط. وهنالك محاوال 6

 المستثمرٌن األجانب كذلك باإلضافة الى تعدٌبلت أخرى.

http://www.industry.gov.iq/ar/investments/
http://www.investpromo.gov.iq/
http://www.baghdadic.gov.iq/
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 أسواق رأس المال واإلستثمار فً المحافظ المالٌة
والسندات المدرجة فً سوق  ٌسمح قانون اإلستثمار الجدٌد، الذي أصدرته الحكومة العراقٌة، لؤلجانب التداول باألسهم

. كما ٌسمح القانون للمستثمرٌن األجانب بتكوٌن المحافظ اإلستثمارٌة فً األسهم (ISX) العراق لؤلوراق المالٌة
لسنة  74ٌخضع سوق العراق لؤلوراق المالٌة ألحكام القانون المإقت ألسواق األوراق المالٌة المرقم   والسندات.
تنفذ صفقات التداول وأوامر الشراء والبٌع فً جلسات التداول  كانت  2009ى آذاروحت 2004. منذ حزٌران 2004

هذا النظام ًبشفافٌة كاملة من حٌث التوقٌت للمشاركٌن فً السوق أو ٌسمح لم وبٌضاء.  زٌتٌة ألواحٌدوٌاً بالكتابة على 

 اعتمد بالتعاون مع الذي ونًبدء العمل بنظام التداول األلكتر 2009نٌسان  19وفً  معرفة من قّدم العطاء.
NASDAQ-OMX  نظام شفافٌة ال هذاوسٌوفر .وٌعمل السوق تحت اشراؾ هٌئة االوراق المالٌة وهً هٌئة مستقلة

كبٌرة وٌعّبد الطرٌق أمام اإلستثمارات األجنبٌة لدخول السوق. باإلضافة الى ذلك، تم إعداد مسودة قانون جدٌد لؤلوراق 
 .ت لهٌئة األوراق المالٌة كذلكوقواعد وتعلٌما المالٌة

 وبمعدل( شركة 85) 30/6/2011بتارٌخ  بلػ عدد الشركات المدرجة فً سوق العراق لبلوراق المالٌةوقد 

 .ملٌون دوالر امرٌكً اسبوعٌاً   7  - 5ٌتراوح بٌن  تداول

 نزع الملكٌة والتعوٌض
)ثانٌاً( من  23مر بنزع الملكٌة. حٌث تمنع المادة ٌمنح القانون العراقً الحماٌة للمستثمرٌن األجانب قدر تعلق األ

وتنص أحكام الدستور الدستور الجدٌد، نزع الملكٌة فً العراق، إال إذا كانت "للصالح العام مقابل تعوٌض عادل".  
التزال إال إنه أٌضاً على أنه سٌتم تنظٌم ذلك بقانون. وعلى الرؼم من أن هذا ٌوفر الحماٌة لبلستثمارات األجنبٌة ، 

 .هنالك ضرورة إلصدار قانون

)ثالثا( من قانون االستثمار العراقً الجدٌد اٌضا "عدم مصادرة أو تؤمٌم المشارٌع االستثمارٌة  12تضمن المادة 
7المشمولة بؤحكام هذا القانون كلٌا أو جزئٌا ، فٌما عدا المشارٌع التً صدر بها حكم قضائً نهائً."

 

 تسوٌة النزاعات
قانون التحكٌم المحلً فً العراق متطور الى حد ما، فإن التحكٌم الدولً لم ٌلق الدعم الكافً فً القانون فً حٌن أن 

( واتفاقٌة الرٌاض 1987العراقً. العراق هو أحد الموقعٌن على اتفاقٌة جامعة الدول العربٌة للتحكٌم التجاري )
أهم األدوات القانونٌة للتحكٌم التجاري الدولً : إتفاقٌة  ( ، لكنه لم ٌوقع أو ٌعتمد أثنٌن من1983للتعاون القضائً )

( )ٌطلق علٌها اتفاقٌة نٌوٌورك( ، 1958نٌوٌورك لؤلمم المتحدة بشؤن االعتراؾ بقرارات التحكٌم األجنبٌة وتنفٌذها )
 (. UNCITRALوٌصاحب ذلك القواعد واإلجراءات التً وضعتها لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولً )

 
ٌفّصل حقوق العراقٌٌن واألجانب  وهو  8من قانون االستثمار الجدٌد 27منصوص علٌه فً المادة  قرار النزاعات إن

المدنً قانون المن  276-251فً المواد  أن التحكٌم المحلً منصوص علٌه بالقانون العراقً. كما األمر تعلققدر 
اقٌٌن ، المهندسٌن العر نقابةمٌن متاحة من خبلل المحكّ  إن هٌئات. ٌة التحكٌم مكتوبةكون اتفاقالعراقً. ٌجب أن ت

 .من القطاع الخاص مٌنالمحكّ و،  واتحاد الصناعات العراقً

 اإلتفاقٌات الثنائٌة لالستثمار والتعاون االقلٌمً
ق بتشجٌع  وحماٌة اتفاقٌات متعددة االطراؾ ضمن الجامعة العربٌة فٌما ٌتعل 9اتفاقٌة ثنائٌة و 32لقد وقع العراق على 

االستثمار. الى جانب ذلك، هنالك اتفاقٌات ثنائٌة مع كٍل من الهند، اٌران، الٌابان، االردن، الكوٌت، مورٌتانٌا، كورٌا 
الجنوبٌة، سرٌبلنكا، سورٌا، تونس، تركٌا، المملكة المتحدة، فٌتنام و الٌمن الى جانب دول اخرى. إضافة لذلك  للعراق 

رة مع كل من االمارات العربٌة المتحدة، عمان، قطر، الجزائر، مصر، االردن، لبنان، سورٌا، اتفاقٌات تجارة ح
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.(MIGA)لقد حصلت الهٌئة الوطنٌة لئلستثمار فً العراق على عضوٌة الوكالة الدولٌة لضمان اإلستثمار فً مجموعة البنك الدولً  

 

8 
على " المنازعات الناشئة بٌن االطراؾ الخاضعٌن الحكام هذا القانون ٌطبق  2006لسنة  13من قانون اإلستتثمار رقم  27المادة   نصت الفقرة )ثانٌاً( من 

 علٌهم القانون العراقً مالم ٌتفقوا على خبلؾ ذلك ......"
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اتفاقٌة لتحدٌد اطارعمل  2005آب  11تونس، الٌمن والسودان. ، وقد وقع العراق والوالٌات المتحدة بتؤرٌخ 
 تثماري بٌن الوالٌات المتحدة والعراق. لبلستثمار والتجارة كخطوة أولى بإتجاه اٌجاد تجارة محررة وزٌادة التدفق االس

 
عراق هو أحد وبصرؾ النظر عن أحكام التشرٌعات الوطنٌة ذات الصلة ، وباإلضافة إلى ما سبق ذكره ، فإن ال

 فً العدٌد من االتفاقات الثنائٌة والمتعددة األطراؾ. الموقعٌن على أو عضو

  لحرةمناطق وموانئ التجارة ا
باالسغتثمار فغً المنغاطق الحغرة مغن خغبلل المشغارٌع الصغناعٌة،  1998لعغام  3طق الحغرة رقغم ٌسمح قانون هٌئة المنغا

التجارٌة و الخدمٌة. و ٌعمل هذا القانون بالتوجٌهات الصادرة عن ادارة المناطق الحرة وتعلٌمات تنظٌم عمل المسغتثمر 
وردة والمصغدرة الغى المنغاطق الحغرة مغن . وحسب قانون هٌئة المناطق الحرة، تعفى البضائع المست1999لعام  4برقم 

كافة الضرائب والرسوم اال اذا تم تورٌدها الى العراق. إال إن هذا االعفاء ال ٌنطبق علغى ضغرٌبة اعغادة االعمغار )أمغر 
(. كما تعفى رإوس األموال، واألرباح و الدخل الناجم عن االستثمار فً المشارٌع فً 54سلطة االئتبلؾ المإقتة برقم 

طق الحرة من كافة الضرائب والرسوم طٌلة حٌاة المشروع بما فٌها مراحل التؤسٌس و البناء. تقتضً عملٌة التقدٌم المنا
دوالر أمرٌكغً الغى هٌئغة المنغاطق الحغرة. وٌتوجغب علغى  100الخاصة بالمستثمر تقدٌم طلب ودفغع رسغمٍ  ٌقغرب مغن  

 لموافقة. ٌوماً من حصول ا 30المستثمر توقٌع عقد االٌجار فً ؼضون 

  النشاطات المسموح بها فً المناطق الحرة

  ،النشاطات الصناعٌة )االنتاجٌة و اإلستهبلكٌة(، عملٌات التجمٌع، التنصٌب، التصنٌؾ، واعادة التعبئة 

  ،عملٌات الخزن، اعادة التصدٌر والتجارة 

  ،مشارٌع الخزن والخدمات والنقل بكافة أنواعه 

 ٌن واعادة التؤمٌن، نشاطات العمل المصرفً، التؤم 

  النشاطات والخدمات التكمٌلٌة والمهنٌة المساعدة. النشاطات المحظورة تشمل األعمال ؼٌر المسوح بها من قبل   
 القوانٌن النافذة مثل صناعة االسلحة، الصناعات الملوثة للبٌئة وتلك الصناعات المحظورة فً مكان المنشؤ.   

   ةمواقع مناطق التجارة الحرة الحالٌ
 

  مٌبلً الى الجنوب  40المنطقة الحرة فً البصرة/ خور الزبٌر: تقع هذه المنطقة التً تبلػ مساحتها ملٌون مٌل مربع
 ، 2004من البصرة على الخلٌج العربً فً مٌناء خور الزبٌر وهً تعمل منذ تموز 

  شمال بالقرب من الطغرق و خطغوط مربع و تقع الى ال ترالؾ م 400المنطة الحرة فً نٌنوى/ فلفٌل: تبلػ مساحتها
 سكك الحدٌد التً تربط العراق بتركٌا، سورٌا واالردن وموانئ البصرة، 

 السغورٌة. وهغً قرٌبغة مغن  -منطقة القائم للتجارة الحرة و تتكغون مغن مغرحلتٌن و تقغع بغالقرب مغن الحغدود العراقٌغة
رحلة االولغى للمنطقغة علغى النشغاطات الطرق وخطوط سكك التغً تصغل الغى تركٌغا، البصغرة واالردن. وتقتصغرالم

 التجارٌة والخدمٌة. 
 

 النظام المصرفً العراقً

 نبذة تأرٌخٌة
وقد كان فً البداٌة مصرفاً  1941تم تؤسٌس مصرؾ الرافدٌن، الذي ٌعتبر من أكبر المصارؾ الحكومٌة، فً عام 

. فً بداٌة عام  ًَ نك العثمانً؛ البنك الشرقً )ملكٌة كانت المصارؾ اآلتٌة متواجدة فً بؽداد: الب 1960خاصاً
برٌطانٌة(؛ مصرؾ الشرق األوسط؛ بنك اإلتحاد اللبنانً؛ البنك الوطنً الباكستانً؛ البنك العربً؛ ٌنك إنترا)لٌنان(؛ 

جرت حملة تؤمٌم  1964والبنوك العراقٌة، مصرؾ الرافدٌن، المصرؾ التجاري، بنك اإلعتماد وبنك بؽداد. فً عام 
فً عام  الرافدٌن، التجاري، بنك بؽداد و بنك اإلعتماد. –على البنوك ودمجها فً أربعة مجموعات  وتم اإلستٌبلء
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من اإلندماج، فقد تم دمج المصارؾ إما مع مصرؾ الرافدٌن أو تحت ظل المصرؾ التجاري  مزٌدالتم إجراء  1970
، تاركٌن الببلد مع مصرؾ ، وضعت مجموعة المصرؾ التجاري تحت لواء مصرؾ الرافدٌن  1974، وفً عام 

 .، تم تؤسٌس مصرؾ الرشٌد عن طرٌق شق مصرؾ الرافدٌن 1989كانون الثانً  1وفً  .واحد مملوك للدولة
 

فً الحقٌقة، كان الدافع من  سمحت الحكومة مرة ثانٌة بتؤسٌس المصارؾ الخاصة. ،1991 فً عام جوبعد حرب الخلٌ
الى جزء من األؼلبٌة الواسعة من األعمال الصؽٌرة فً العراق. كانت لوصول لوراء تؤسٌس هذه البنوك المحاولة 

 .إقراض المإسسات الحكومٌةبالمصارؾ الحكومٌة هً المصارؾ الوحٌدة المسوح لها 

     المصارف التجارٌة الحكومٌة
 

بعة مصارؾ ، تم دمج أر1974. وفً عام 1964كما تم ذكره أعبله، قام العراق بتؤمٌم مصارفه التجارٌة فً عام 
والذي َكاَن ٌحتكر العملٌات المصرفٌة التجارٌة حتى تم تؤسٌس مصرِؾ  –الرافدٌن  –تجارٌة فً مصرٍؾ واحد 

الرشٌد من قبل الحكومة. كان مصرؾ الرافدٌن ، قبل حرب الخلٌج، أكبر مصرؾ تجاري عربً بإجمالً موجودات 
 بلٌون دوالر أمرٌكً. 47بلؽت 

 
على أكبر مصرفٌٌن تجارٌٌن ، الرافدٌن والرشٌد؛ وأربعة مصارؾ متخصصة: المصرؾ تشتمل المصارؾ الحكومٌة 

العقاري؛ المصرؾ الزراعً؛ مصرؾ العراق )اإلشتراكً سابقاً( و المصرؾ الصناعً. إال إن هذه المصارؾ 
تم تؤسٌس مصرؾ حكومً آخرهو المصرؾ العراقً  2003األربعة أصبحت مصارؾ تجارٌة كذلك. وبعد عام 

 تجارة.لل

  المصارف الخاصة
. 9منها تتعامل بالصٌرفة اإلسبلمٌة 7( مصرفاً أهلٌاً عراقٌاً مجازاً وعامبلً، 30بنوٍك أجنبٌة هنالك ) 6باإلضافة الى 

ُ خاصاً مجازاً وعامبلً، فتحت أكثرها أبوابها فً بداٌة  18، كان هنالك  2003وبالمقارنة مع نهاٌة عام  مصرفا
 التسعٌنات.

 
المصرؾ الزراعً التركً )حكومً(، بنك مٌلً من إٌران   -مصارؾ أجنبٌة ستة   ز البنك المركزي العراقًلقد أجا

)البنك الوطنً األٌرانً(، بنك بٌبلوس )لبنانً(، والمإسسة العربٌة المصرفٌة من البحرٌن، واألخٌرٌدٌر مكتباً فً 
نتننتال وبنك بٌروت والببلد العربٌة اللذان ٌعمبلن فً ، وبنك انتركوبؽداد ولكنه الٌقوم بعملٌات التجزئة المصرفٌة

 أربٌل
 

، أنه  نظرا الستقرار الوضع فً العراق ، وحصول 2003 وقد كانت التوقعات ، بعد حرب الخلٌخ الثانٌة فً عام
 وسلسلة من االندماجات لخلقنالك  إؼبلق للبنوك الضعٌفة االستثمار األجنبً فً القطاع المصرفً ، فسٌكون ه

 على الرؼم من درجة معٌنة من النشوة بعد انتهاءوفً الواقع ،  مصارؾ خاصة أكبر وأكثر قدرة على المنافسة.
حصل أي إندماج فٌما بٌن ٌمصارؾ ، ولم  بضعة الصراع ، فقد إقتصراالستثمار األجنبً فً القطاع المصرفً على

بلٌون  50نها أفلحت فً زٌادة رأسمالها الى المصارؾ. وعلى الرؼم من بقاء حجم بعض المصارؾ صؽٌراً, إال إ
 من قبل البنك المركزي العراقً سابقا. الحد األدنى المقرر 10(ملٌون دوالر أمرٌكً 42،735دٌنار عراقً )

 
ملٌار دٌنار عراقً  250وقد إتخذ البنك المركزي العراقً مإخراً قراراً بجعل الحد األدنى لرأسمال المصارؾ 

 سنوات لترتٌب أوضاعها. 3ئمة مهلة وأعطى المصارؾ القا
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، مصرؾ الشمال ، مصرؾ  وفً كردستان العراق تعمل عدة مصارؾ، بنك أمٌرالد ، مصرؾ كردستان الدولً
آشور، مصرؾ الوركاء، بنك بؽداد، مصرؾ البصرة، مصرؾ الخلٌج ، مصرؾ اإلستثمار، مصرؾ الشرق 

بنك إنتركوننتنتال. فً حٌن ٌمتلك بنك ستاندرد جارترد مكتب ، بنك بٌبلوس )من لبنان( و مصرؾ الموصل، األوسط،
 تمثٌل له فً أربٌل.

 المنتجات والخدمات المصرفٌة
تشتمل الخدمات التً تقدمها المصارؾ التجارٌة العراقٌة على: الحسابات الجارٌة، حسابات التوفٌر، حسابات الودائع 

الكمبٌاالت، وكذلك السلؾ والقروض قصٌرة األجل. كما  ألجل, تسهٌبلت السحب على المكشوؾ قصٌر األجل و خصم
شهراً(. ٌقوم البعض  12تقدم المصارؾ كفاالت تقدٌم العطاءات والدفعات المقدمة وحسن التنفٌذ )ولكن بفترة أقصاها 

 من المصارؾ فقط بمنح قروض تتجاوز فترتها الزمنٌة السنة الواحدة. 
 

بدأت المصارؾ بتقدٌم خدمات إضافٌة مثل:  التداول بالعمبلت األجنبٌة من ولكن ومنذ صدور قانون المصارؾ الجدٌد 
خبلل المزاد الٌومً للبنك المركزي العراقً ؛ الحواالت الداخلٌة والخارجٌة وفتح خطابات اإلعمتاد واإلعتمادات 

 المستندٌة.
كان ممنوعاً فً السابق( فً حٌن ال ٌشجع البنك المركزي العراقً المصارؾ للقٌام بعملٌات التموٌل اإلستهبلكً )

 ٌتحدد اإلقراض العقاري بالمصرؾ العقاري. على أٌة حال فإن  البٌئة فً تؽٌر.
 

فً مجتمع االتصاالت المالٌة بٌن البنوك فً كافة إنحاء العالم  مشاركة معظم المصارؾ العاملة فً العراقلدى 
(Swiftوكافة البنوك  تعمل بنظام الدفوعات العراقً ال ) مشؽل من قبل البنك المركزي العراقً ولذلك فهً قادرة على

  إجراء  دفوعات محلٌة.
 

الببلد كما  ( فرع فً كافة إنحاء 200من) أكثر بنوك قادرة على تحوٌل األموال الكترونٌاً ولدٌها عدة لدى العراق 
 ق. ٌتطور نظام  العمل بؤجهزة )الصراؾ اآللً( وٌجري تعمٌمها فً كافة إنحاء العرا

  البنوك القادرة على تحوٌل األموال الكترونٌاً: أهم ومن

  حكومً –المصرؾ العراقً للتجارة 

 مصرؾ بؽداد 

 مصرؾ دار السبلم 

 ًمصرؾ اإلئتمان العراق 

  مصرؾ الشرق األوسط 

 التجاري العراقً مصرؾال 

 ًمصإؾ آشور الدول 

 مصرؾ اإلستثمار 

 المصرؾ المتحد 

 مصرؾ المنصور 
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التنظٌمً طاراإل -3  
 شفافٌة النظام التنظٌمً

ولذلك، تعتزم  ٌواجه المستثمرون فً العراق تعقٌدات معٌنة ضمن مختلؾ القوانٌن و التشرٌعات و اإلجراءات اإلدارٌة
الحكومة البدء ببرنامج لتقلٌل هذه الصعوبات، وٌعتبر قانون اإلستثمار الجدٌد الخطوة األولى فً هذا اإلتجاه. باإلضافة 

لك، ٌسعى العراق لتحسٌن و تسهٌل مختلؾ اإلجراءات المتعلقة بالحصول على إجازات المشارٌع وتراخٌص الى ذ
 اإلستثمار، والتً ٌتوقع من هٌئة اإلستثمار الجدٌدة أن تقود مسٌرتها.

 

 اإلطار المؤسساتً
أو هٌئات  لبلستثمار الوطنٌة على المستثمر التقدم بطلب الى الهٌئة2006لسنة  13إستنادا الى قانون اإلستثمار رقم 

ستثمار  فً إلاتصدر إجازة   إجازة اإلستثمار للبدء بعمل تجاري فً العراق للحصول على اإلستثمار فً المحافظات
لسنة  2وقد حدد نظام اإلستثمار رقم   .بشكل صحٌحقد قدم  عمل إذا كان الطلب ٌوم واربعٌن خمسة (45ؼضون )
 11.دوالر أمرٌكً 250000/-بمبلػ ال ٌقل عن  ستثمارلبل المطلوب الحد األدنى 2009

 
عدا تلك ٌسمح القانون لؤلجانب والعراقٌٌن على حد سواء اإلستثمار فً جمٌع األنشطة ، ما ،  وكما تم ذكره سابقاً 

االجنبً امتبلك االرض لؽرض  وكذلك ٌحق للمستثمرشركات التؤمٌن.  و المتعلقة بإستخراج وإنتاج النفط والبنوك
 همٌمكن عاما قابلة للتجدٌد. ؼٌر أنه 50تؤجٌر األرض لمدة تصل الى  للمستثمرٌن ٌجوز اع االسكان حصراً . وقط

  لعراقٌٌن بعد االنتهاء من المشروع.الوحدات السكنٌة للتملك من قبل ا تباعأن  ةطٌتملك األراضً لمشارٌع اإلسكان شر
 

كما . %100الى  ملكٌة األجنبٌة لتصلبال وٌسمح األسهم. كٌةمل اً علىحدالعراق وباإلضافة إلى ذلك ، ال ٌفرض 
 .وحسب تعلٌمات وضوابط البنك المركزي العراقً ٌمتلك المستثمرون حرٌة إدخال وإخراج رإوس أموالهم

 النافذة اإلستثمارٌة الواحدة
 دة فً إطار الهٌئة الوطنٌةضع التشرٌع الحالً النافذة الواحٌالتشرٌع العراقً الجدٌد.  فًالنافذة الواحدة هً شرط 

سلطة مع  ، وبذلك ٌقترح نموذجاً قوٌاً  )وهٌئات اإلستثمار فً المحافظات( الوزراءجلس مرئٌس مرتبطة بال لبلستثمار
  .االستثمار إصدار إجازات

 
-2008وهٌئات اإلستثمار فً المحافظات فً    2007 فً عام الهٌئة الوطنٌة لئلستثمار إنشاء كان من المتوقع، عند

الوطنٌة لئلستثمار وهٌئات اإلستثمار فً  الهٌئة القضاٌا المتصلة باالستثمار من قبل جمٌعٌتم التعامل مع أن  ، 2009
،  إلقامةالرخص ، وااإلجازات وواحدة". وهذا ٌعنً وجود جمٌع الخدمات مثل ال النافذةخبلل " من المحافظات
أو النافذة   ارٌع ، وما إلى ذلك ؛ تحت سقؾ الهٌئة الوطنٌة لئلستثمارللمش ةالمرافقالخدمات واألراضً ، و والجمارك ،

    12. حسب الحالوالواحدة فً هٌئات اإلستثمار فً المحافظات 
 
 

                                                 
11 

اعٌة للحصول ٌحق للمستثمرٌن العراقٌٌن الذٌن ٌرومون إقامة مشروع صناعً التقدم بطلب الى وزارة الصناعة والمعادن / المدٌرٌة العامة للتنمٌة الصن
 قانون اإلستثمارات الصناعٌة للقطاعٌن الخاص والمختلط. 1997لسنة  20القانون رقم  بوجملممنوحة بعلى اإلعفاءات والحوافز ا

12 
صبلحٌات مندوبً الوزارات فً النافذة الواحدة بإتخاذ القرارات البلزمة لمنح إجازات  2009لسنة  2حددت الفقرة )أوالً/ب( من نظام اإلستثمار رقم 

 التً ٌحتاجها المستثمر. األخرى إمكانٌة الهٌئة فً تقدٌم خدمات أخرى تتعلق باإلجازات والتراخٌص، مما ٌحد من  اإلستثمار فقط
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 حماٌة حقوق الملكٌة الفكرٌة
ٌتناول هذا القسم العملٌات المطلوبة لتسجٌل براءات االختراع، العبلمات التجارٌة، التصامٌم الصناعٌة وحقوق 

 مإلؾ. ال

 براءات االختراع
 . فً دول أخرىتسجٌل الاجراءات قوانٌن و ٌتشابه قانون واجراءات تسجٌل براءة االختراع فً العراق مع

 
ادارة قانون براءة االختراع فً البلد "قانون براءات االختراع والنماذج  التخطٌط والتعاون اإلنمائًتتولى وزارة 

. وٌؽطً هذا القانون االختراعات 13نها والدوائر المتكاملة واالصناؾ النباتٌةالصناعٌة والمعلومات ؼٌر المفصح ع
 .واالفكار االبداعٌة فً التكنولوجٌا والمنتجات وعملٌات التصنٌع

 
تقوم الدولة بتسجٌل االختراع بإسم المخترع اال اذا كان االختراع قد سبق وتم تسجٌله خارج العراق فٌجوز حٌنئذ 

ُتمنح برءاة االختراع لمدة عشرٌن سنة من تارٌخ تقدٌم و او المإسسة او الجمعٌة المالكة له. تسجٌله بإسم الشركة
 الطلب.

 Variantsاالصناف المتنوعة 
 
تطلب الوزارة تقدٌم معلومات تتعلق بإلقٌام بإختٌارات او أٌة بٌانات أخرى تراها ضرورٌة للموافقة على  .الكٌمٌائٌات 

كٌمٌائٌة زراعٌة تحتوي مواد كٌمٌائٌة جدٌدة. تلتزم الوزارة بحماٌة هذه المعلومات من تسوٌق منتجات صٌدالنٌة او 
االستعمال التجاري ؼٌر الشرعً لفترة خمس سنوات اعتباراً من تارٌخ حصول مقدم هذه المعلومات على الموافقة 

ء ما اذا كان الكشؾ ضرورٌاً لحماٌة لتسوٌق هذه المنتجات. كما تلتزم الوزارة بحماٌة هذه البٌانات من الكشؾ بإستثنا
الجمهور او كان على الوزارة ان ٌجرى االحتٌاطات الضرورٌة لضمان االستعمال التجاري ؼٌر الشرعً لهذه 

 المعلومات.
 

تسجل تصامٌم الدوائر المتكاملة فً سجل خاص بإسم سجل تصامٌم الدوائر المتكاملة تحت  تصامٌم الدوائر المتكاملة.
تقدٌم المعلومات المتصلة بالتصمٌم واسماء  الطلب جل فً وزارة الصناعة والمعادن. ٌتوجب على مقدمًاشراؾ المس

تمتد حماٌة تصامٌم الدوائر المتكاملة الى والمالكٌن وعناوٌنهم والشهادات الصادرة لهم، وما طرأ علٌها من اجراءات 
 تقل عن تلك الممنوحة للمواطنٌن العراقٌٌن. االجانب سواء كانوا اشخاصاً طبٌعٌٌن او معنوٌٌن على اسس ال

 
ٌحمً القانون العراقً االصناؾ النباتٌة الجدٌدة. ٌنظم فً وزارة الزراعة سجل االصناؾ النباتٌة الجدٌدة  النباتات.

ٌخ تدون فٌه البٌانات المتعلقة باالصناؾ النباتٌة الجدٌدة. تكون مدة الحماٌة للصنؾ المحمً عشرٌن سنة تبدأ من تار
اٌداع طلب تسجٌله، اما بالنسبة لبلشجار والكروم فتكون مدة حماٌتها خمساً وعشرون سنة. ٌنتقل حق الصنؾ المحمً 

 الى الورثة عن طرٌق االرث.
 

 تتم حماٌة المعلومات ؼٌر المفصح عنها والسرٌة فً الحاالت اآلتٌة: المعلومات غٌر المفصح عنها.

 ٌٌن صبلحٌة حبس المعلومات بصورة قانونٌة فً حدود سٌطرتهم على ٌجوز لبلشخاص الطبٌعٌٌن والمعنو
كشفها او الحصول علٌها او استعمالها من قبل اآلخرٌن بدون موافقة بطرٌقة ال تتعارض مع االعراؾ 

 التجارٌة الثابتة، طالما ان هذه المعلومات:
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(. فغً حغٌن MOPDCان الجهة المختصة حالٌاً هً الجهاز المركزي للتقٌٌس والسٌطرة النوعٌة احد الدوائر التابعة لغوزارة التخطغٌط والتعغاون االنمغائً ) 

ثبلثة جهات لتسجٌل الملكٌة الفكرٌة اال انه لم ٌتم اتخاذ أي اجراء لنقل  81ؾ النباتٌة وقد اقترح امر سلطة االئتبلؾ المإقتة رقم تتولى وزارة الزراعة االصنا
ن احدة تكغوهذه  الفعالٌات الى الجهات المحددة. وقد تم طرح هذا الموضوع على لجنة خاصة فً مكتب رئٌس الوزراء والتً اوصت بتؤسٌس دائرة مركزٌة و

، إال إن هنالغك قٌغد المناقشغة مسغودة الجهة الوحٌدة المختصة بكافة االمور المتعلقة بالملكٌغة الفكرٌغة. ومغع ذلغك، فغإن هغذا المقتغرح اٌضغاً لغم ٌغتم تنفٌغذه لحغد اآلن
 مشروع قانون متكامل بالملكٌة الفكرٌة ٌتماشى مع متطلبات منظمة التجارة العالمٌة.
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ً تتعامل عادة مع هذا ؼٌر معروفة عموماً او متاحة بصورة مقروءة لبلشخاص فً حدود الفئات الت -
 النوع من المعلومات فً مسؤلة ما.

 لها قٌمة تجارٌة ألنها اسرار. -
ؼٌر معروفة عموماً او متاحة بصورة مقروءة لبلشخاص فً حدود الفئات التً تتعامل عادة مع  -

 خاضعة لمراحل رصٌنة لحفظها بصورة سرٌة.
 

 أي بٌانات متحصلة نتٌجة للجهود الكبٌرة للموافقة  اذا طلب الوزٌر تقدٌم معلومات تتعلق بإختبارات سرٌة او
على تسوٌق منتجات صٌدالنٌة او منتجات كٌمٌائٌة زراعٌة تحتوي على مواد كٌمٌائٌة جدٌدة، فإن الوزٌر 
ٌلتزم بحماٌة هذه المعلومات من االستعمال التجاري ؼٌر الشرعً من خبلل منع أي شخص آخر من الركون 

س سنوات اعتباراً من تارٌخ حصول مقدم المعلومات على الموافقة لتسوٌق هذه الٌها، اال بعد مرور خم
 المنتجات، وحماٌة هذه البٌانات من الكشؾ بإستثناء اآلتً:

 كون الكشؾ ضرورٌاً لحماٌة الجمهور او -
 ان ٌتخذ الوزٌر االحتٌاطات الضرورٌة لضمان االستعمال ؼٌر السري لهذه المعلومات. -

 

 العالمات التجارٌة
 21. واستمر قانون العبلمات التجارٌة رقم 1931اصدر العراق قانونه االول المتعلق بالعبلمات التجارٌة فً عام 

. وقد عدلت الحكومة قانون العبلمات التجارٌة بواسطة امر 2003البلحق ساري المفعول لؽاٌة نٌسان  1957لسنة 
سمٌته بـ "قانون العبلمات التجارٌة والمإشرات وذلك بإعادة ت 2004لسنة  80سلطة االئتبلؾ المإقتة رقم 

ٌقوم المستثمرون بتسجٌل العبلمات التجارٌة لدى مسجل العبلمات التجارٌة فً وزارة الصناعة والمعادن.  الجؽرافٌة".
وتحمً الحكومة بعض العبلمات التجارٌة المعروفة جٌداً حتى وان كانت ؼٌر مسجلة فً البلد. وقد اتخذ عدد من 

( من 5اءات للحد من تطبٌق بعض المإشرات المربكة على العبلمات التجارٌة. فعلى سبٌل المثال، تنص المادة )االجر
بؤنه ال ٌجوز ان تكون العبلمات التجارٌة "مربكة او مخلة باآلداب  1957لسنة  21قانون العبلمات التجارٌة رقم 

 شعارات واالوسمة العائدة للدولة او لعبلمات الصلٌب االحمر".العامة او النظام العام او مطابقة او مشابهة لبلعبلم وال
و  50.000.000وتبلػ العقوبة لمخالفة القانون بحدها االقصى السجن خمس سنوات او ؼرامة تتراوح بٌن 

 دٌنار عراقً او كلتٌهما. 100.000.000
 

تعمال العبلمة التجارٌة. وٌحمً ٌجوز للمستثمر نقل ملكٌة عبلمة تجارٌة مسجلة. كما ٌجوز له منح ترخٌص بإس
القانون العراقً العبلمة التجارٌة المسجلة لمدة عشر سنوات، قابلة للتجدٌد فً السنة األخٌرة لعشر سنوات اخرى. 
وٌمكن للمالك تقدٌم طلب التجدٌد خبلل ستة اشهر من تارٌخ النفاذ. ال ٌمكن االختبلؾ على ملكٌة العبلمة التجارٌة اذا 

 عملت لمدة خمس سنوات.كانت قد است

 التصامٌم الصناعٌة
تتم الموافقة على طلب تسجٌل التصامٌم او النماذج الصناعٌة عندما ٌكون التصمٌم او النموذج الصناعً جدٌداً او 

وتعتبر وزارة التخطٌط والتعاون اإلنمائً الجهة المسإولة عن تسجٌل التصامٌم الصناعٌة. وٌحمً  مبتكراً.
ال ٌعتبر التصمٌم او النموذج الصناعً مبتكراً فً الحاالت  لتصامٌم الصناعٌة لفترة عشر سنوات.القانونالعراقً ا

 اآلتٌة:
 

 .اذا تم عرضه او وصفه او وصؾ استعماله للجمهور قبل اٌداع طلب التسجٌل 

 ل.اذا تم عرضه او وصفه بعد تقدٌم طلب التسجٌل فً دولة تعامل العراق على اساس مبدأ المعاملة بالمث 

  ًانه قد عرض فً معارض وطنٌة او دولٌة او كان التصمٌم او النموذج الصناعً قد عرض للجمهور ف
 مإتمر او صحٌفة علمٌة خبلل مدة ال تزٌد على ستة اشهر قبل تارٌخ تقدٌم طلب التسجٌل فً العراق.

  خصص لمنتج من اذا كان ٌتضمن اختبلفات ؼٌر اساسٌة بالنسبة الى تصمٌم او نموذج صناعً سابق، او
 نوع آخر ٌختلؾ عن المنتج الذي سبق وان سجل له تصمٌم او نموذج صناعً.
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ال ٌقبل طلب تسجٌل النماذج الصناعٌة التً أُملٌت اساساً إلعتبارات تقنٌة او وظٌفٌة. ٌحق لمالك التصمٌم او النموذج 

ع او استٌراد مواد تشكل نسخة من التصمٌم الصناعً المحمً منع الؽٌر الذي ال ٌجوز موافقة المالك من تصنٌع او بٌ
 او نسخة فعلٌة للنموذج الصناعً المحمً اذا كانت هذه االعمال متخذة لؽرض تجاري.

ٌبٌن الوزٌر نطاق حماٌة التصامٌم الصناعٌة شرط ان ال تكون هذه االستثناءات متعارضة بصورة ؼٌر معقولة مع 
لمصالح المشروعة لمالك التصمٌم المحمً، مع االخذ بنظر االعتبار االستؽبلل العادي او تضر بشكل ؼٌر منطقً با

 المصالح المشروعة للؽٌر.
 

 حق المؤلف
ٌرمً قانون حقوق المإلؾ العراقً الى االلتقاء مع المعاٌٌر الدولٌة لحماٌة حقوق المإلؾ المطبقة حالٌاً. تعتبر لجنة 

 مسإولة عن تسجٌل حق المإلؾ.الملكٌة الفكرٌة التابعة لوزارة الثقافة هً الجهة ال
  

ٌتمتع بالحماٌة بموجب القواعد الحالٌة مإلفو المصنفات المبتكرة فً اآلداب والفنون والعلوم. ٌعتبر مإلفاً الشخص الذي 
نشر المصنؾ منسوباً الٌه. تشمل الحماٌة المصنفات التً ٌكون مظهر التعبٌر عنها الكتابة او الصوت او الرسم او 

. ٌتمتع بالحماٌة من قام بتعرٌب المصنؾ او ترجمته او مراجعته او تحوٌله. اذا كان المصنؾ ألداءاالتصوٌر او 
 مبتكراً لحساب شخص آخر فإن حقوق التؤلٌؾ تعود الى المإلؾ اال اذا كان هناك اتفاق ٌقضى بؽٌر ذلك.

 
بٌة او الفنٌة او العلمٌة التً ٌنشرها ال ٌجوز نسخ الرواٌات المتسلسلة او القصص القصٌرة وؼٌرها من المصنفات االد

مإلفوها فً الصحؾ او الرواٌات اال بإذن منهم. تحمى الحقوق المالٌة المكفولة للمإلؾ مدى حٌاة المإلؾ ولمدة 
( الحماٌة كذلك لفنانً االداء 83خمسٌن سنة من تارٌخ وفاته. وتمنح االحكام القانونٌة الجدٌدة )امر سلطة االئتبلؾ رقم 

الحصري فً البث والنقل العلنً واالشكال المبتكرة فً االتصاالت وبما ٌتماشى مع المعاٌٌر الدولٌة المقبولة. ال  والحق
 تترتب اٌة رسوم على تسجٌل حق المإلؾ فً العراق.

  

  التجارةبالمتعلقة  القادمة الجدٌدة التشرٌعات
ة ٌتماشى مع إتفاقٌة منظمة التجارة العالمٌة للجوانب ٌقوم العراق حالٌاً بإعداد قانون جدٌد لحقوق الملكٌة الفكرٌ

، ولكن التركٌبة الدقٌقة لهذا التشرٌع والتشرٌعات المتصلة (TRIPS)المتصلة بالتجارة من حقوق الملكٌة الفكرٌة 
 التزال قٌد التحدٌد:

 
متطلبات إتفاقٌة منظمة لدى العراق مشروع قانون شامل عن قانون الملكٌة الفكرٌة ٌتماشى مع . الملكٌة الفكرٌة

(. ٌخضع التشرٌع  TRIPSالتجارة العالمٌة للجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكٌة الفكرٌة )إتفاقٌة ترٌبس
المذكور لعملٌة مراجعة نهائٌة لتمرٌره والمصادقة علٌه من قبل مجلس النواب. لقد قدمت الحكومة العراقٌة الـ 

(ACC/9)   الفكرٌة الى منظمة التجارة العالمٌة.ومسودة قانون الملكٌة 
  

 :ٌمتلك العراق مشروع قانون للحواجز الفنٌة أمام التجارة ٌنسجم مع متطلبات  منظمة  الحواجز الفنٌة أمام التجارة
التجارة العالمٌة وهو قٌد المراجعة النهائٌة لتقدٌمه الى مجلس النواب للمصادقة علٌه. وٌدعو التشرٌع العراق التقنٌة 

لدولٌة العتماد األنظمة والمعاٌٌر وإجراءات تقٌٌم المطابقة إذا كانت هذه فعالة فً تحقٌق األهداؾ المشروعة ا
)الحواجز الفنٌة أمام التجارة( ومشروع قانون الحواجز  ACC/8للعراق. لقد قامت الحكومة العراقٌة بتقدٌم الـ 
 الفنٌة أمام التجارة الى منظمة التجارة العالمٌة.

 

 العراق فً مرحلة إعداد نسخة منقحة من الـ  راعــة:الزACC/4  .لتقدٌمها الى منظمة التجارة العالمٌة 

 :ٌقوم العراق بمراجعة قوانٌنه وإعداد مشارٌع القوانٌن الضرورٌة فً  معاٌٌر الصحة الحٌوانٌة والصحة النباتٌة
 طلبات منظمة الصحة العالمٌة.مجال معاٌٌر الصحة الحٌوانٌة والصحة النباتٌة التً تتماشى مع مت
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ٌقوم العراق حالٌا بمراجعة نظام الخدمات لدٌه النظام وٌتطلع إلى مزٌد من اإلصبلح فً فتح قطاعات  .الخدمات

لقطاعات الخدمات السٌاحٌة ، والمالٌة ، واالتصاالت  (ACC/5)الخدمات.  كما إن العراق أٌضا فً عملٌة إعداد الـ 
 لنقل.السلكٌة والبلسلكٌة وا

 
العراق عضو فً العدٌد من المعاهدات الدولٌة المتعلقة بالملكٌة الفكرٌة ، كما انه كذلك عضو فً إتفاقٌات إقلٌمٌة 

 وثنائٌة تشمل:

  1975لسنة  212( المصادق علٌه بالقانون رقم 1967معاهدة بارٌس لحماٌة الملكٌة الصناعٌة )قانون. 

 ٌوقد أصبح العراق 1975لسنة  212ة ؛ المصادق علٌها بالقانون رقم معاهدة المنظمة الدولٌة للملكٌة الفكر .
 .1976فً كانون الثانً من عام  (WIPO)عضواً فً المنظمة الدولٌة للملكٌة الفكرٌة 

  1985لسنة  41اإلتفاقٌة العربٌة لحماٌة حق المإلؾ؛ والمصادق لٌها القانون رقم. 

  (.1985لسنة  41لقانون رقم العربٌة لحقوق الملكٌة الفكرٌة )االمعاهدة 

 (WTO) العالمٌة التجارةإنضمام العراق الى منظمة 
ٌسعى العراق جاهداً فً اإلنضمام الى منظمة التجارة العالمٌة.  وتتمثل شروط إنضمام العراق إلى عضوٌة منظمة 

 التجارة العالمٌة فً ثبلثة إلتزامات رئٌسٌة:
 

 ت و إتفاقٌات منظمة التجارة العالمٌة حول التجارة فً السلع.عرض للسلع ٌنسجم مع أحكام اتفاقٌة الؽا 

  .عرض للخدمات ٌنسجم مع أحكام اتفاقٌة الؽات و إتفاقٌات منظمة التجارة العالمٌة حول التجارة فً الخدمات 

  الفكرٌة. سن و تنفٌذ تشرٌع ٌنسجم مع أحكام إتفاقٌة منظمة التجارة العالمٌة حول الجوانب التجارٌة لحقوق الملكٌة 
 

ومن أجل دعم هذه اإللتزامات، فإن الحكومة العراقٌة تقدم إجاباتها بشكل دوري عن األسئلة والطلبات الخاصة 
بمجموعة عمل منظمة التجارة العالمٌة فٌما ٌتعلق بوثائق إنضمام العراق. وللبدء بعملٌة االنضمام، قدم العراق فً عام 

ة فً العراق. وكانت هذه المذكرة أساساً لسلسلة من االسئلة وطلبات الوثائق مذكرة حول نظام التجارة الخارجٌ 2005
التً تقدمت بها مجموعة العمل. إن خطة العمل التشرٌعٌة هً واحدة من األدوات الرئٌسٌة الخاصة بمجموعة العمل 

 لمتابعة التقدم فً اإلمتثال إلتفاقٌات منظمة التجارة العالمٌة.
 

ودة العراق األولٌة لعرض السلع وسٌتم تقدٌمها الى منظمة التجارة العالمٌة حالما تنتهً الحكومة لقد تم اإلنتهاء من مس
العراقٌة من مراجعتها. وٌشتمل عرض السلع على جدول مقترح ألسعار التعرفة المقٌدة حسب النظام المنسق لتصنٌؾ 

لسن وتنفٌذ تشرٌع ٌنسجم مع أحكام إتفاقٌات السلع وعرض مقترح لدعم اسعار المنتجات الزراعٌة وجدول اإللتزامات 
منظمة التجارة العالمٌة حول الحواجز الفنٌة أمام التجارة وتدابٌر الصحة والصحة النباتٌة و إجراءات اإلستثمار 
المتعلقة بالتجارة وإدارة الكمارك وحقوق الملكٌة الفكرٌة. وفٌما ٌخص القانون الذي ٌإثر فً عرض السلع، فقد تم 

مسودات لبعض القوانٌن )مترجمة إلى اللؽة االنكلٌزٌة( حول ادارة التعرفة الكمركٌة والحواجز الفنٌة أمام  إعداد
التجارة والسبلمة الؽذائٌة وحقوق الملكٌة الفكرٌة. و حالما ٌتم تقدٌم عرض السلع االولً الى منظمة التجارة العالمٌة، 

رة العالمٌة التً لها اهتمامات واسعة فً تجارة السلع مع العراق. سٌتم التفاوض مع الدول االعضاء فً منظمة التجا
وخبلل المفاوضات، سٌكون هناك تشرٌع اضافً لضمان امتثال نظام تجارة السلع فً العراق إلتفاقٌات منظمة التجارة 

 العالمٌة.
 

والمالٌة والحاسبات و البحث لقد تم إعداد مسودات بالمواقؾ فٌما ٌخص نفاذ الخدمات إلى السوق فً قطاعات السٌاحة 
قطاع فً االطار  152قطاع فرعً للخدمات من أصل  81والتطوٌر واإلتصاالت والنقل و تؽطً هذه المسودات 

العملً إلتفاقٌة الؽات. وترؼب الحكومة العراقٌة فً إعداد مسودات اضافٌة عن المواقؾ التً تتعلق بنفاذ خدمات 
لى السوق. وٌتوقع تقدٌم عرض أولً عن الخدمات الى منظمة التجارة العالمٌة مع توقع الصحة والتعلٌم والبٌئة والبناء ا

بدء المفاوضات مع الدول االعضاء فً منظمة التجارة العالمٌة التً تبدي إهتماماً واسعاً فً تجارة الخدمات مع العراق 
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ضات، سٌكون هناك تشرٌع اضافً لضمان قبل االنتهاء من انجاز المواقؾ الخاصة بالخدمات القطاعٌة. وخبلل المفاو
 (.TRIMSامتثال نظام تجارة الخدمات فً العراق إلتفاقٌات الؽات وتدابٌر االستثمار المتعلقة بالتجارة )

 
وأخٌراً، فقد أعد العراق مسودة قانون جدٌد عن الملكٌة الفكرٌة ٌكون منسجماً مع منظمة التجارة العالمٌة وإتفاقٌة 

TRIPS القانون الجدٌد ٌوفر حماٌة لبراءات اإلختراع والعبلمات التجارٌة وحقوق النسخ، فإنه ٌكون .  وحٌث إن
مكمبلً لقانون االستثمار العراقً الجدٌد من خبلل تقدٌم نفس حقوق الملكٌة الفكرٌة للمستثمرٌن كتلك الخاصة بكافة 

 الدول االعضاء فً منظمة التجارة العالمٌة.
 

 ً إجتماعات منظمة التجارة العالمٌة بصفة مراقب.وٌساهم العراق حالٌاً ف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 20 بؽداد المستثمر فًدلٌل  نًحبفظبت انحببع نهٕكبنة االيشٚكٛة نهحًُٛة انذٔنٛةفٙ اججبسة نهحًُٛة االلحصبدٚة  بشَبيج

 إقامة عمل تجاري -4

 نبذة/القوانٌن النافذة
 والخاص العام القطاعٌن بها ٌقوم التً الفعالٌات كافة (٘ٔ الى ٘ من د)الموا 1984 لسنة ٖٓ رقم التجارة قانون ٌنظم

 متضمنة القطاعات من واسعة سلسلة فً الربح تهدؾ التً االقتصادٌة الفعالٌات بؤنها التجارة فت عر وقد .العراقٌٌن
 االسهم وبٌع شراء التؤمٌن، الصٌرفة، السٌاحة، التشٌٌد، والنقل، التموٌن التحوٌلٌة، الصناعات التصدٌر، /االستٌراد
 .والمقاوالت والسندات

 
 :وهم التجار من فئتٌن بٌن التجارة قانون ٌفرق

ا عمبلً  االحتراؾ وجه على ولحسابه بإسمه ٌزاول الذي الطبٌعً الشخص – الفرد التاجر ًٌ  انه .تجار
 1984لسنة  ٖٓ رقم التجارة قانون وٌحكم .وسًٌطا كونه او الخاص لحسابه وٌشتري ٌبٌع فرد تاجر

 .الطبٌعٌٌن االشخاص /الفردٌٌن التجار نشاطات
 قانون الشركات،  أي المعنوٌٌن التجار نشاطات ٌحكم .ةشرك او معنوٌة شخصٌة – المعنوي التاجر

 .ٕٗٓٓ شباط فً الصادر ٗٙ رقم (CPA)المإقتة  االئتبلؾ سلطة بؤمر المعدل ٩٩١ٔ لسنة ٕٔ رقم الشركات

 المشارٌع انواع
 وهً ركاتالش قانون الى استناًدا العراق فً تسجٌلها ٌمكن التً المشارٌع انواع دلٌل المستثمر من القسم هذا ٌصنؾ
 :كاآلتً

 الشــركات
 أحكاماً لتؤسٌس كل نوع من أنواع الشركات، والتً هً كاآلتً:المعدل  1997  ةلسن 21د قانون الشركات رقم عد

 ومختلطة خاصة – المساهمة الشركات
 معنوٌٌن او طبٌعٌٌن اشخاص خمسة عن عددهم ال ٌقل االشخاص من عدد المساهمة الشركة بتؤسٌس ٌقوم ان ٌجب 

 االسمٌة القٌمة بمقدار الشركة دٌون عن المساهمٌن وتكون مسإولٌة .العام لبلكتتاب اسهًما وٌطرحون .ادنى كحد
  . ٌمتلكونها التً لبلسهم

  

 الفردي المشروع
 جمٌع عن محدودة ؼٌر شخصٌة تبعة الفردي المالك وٌتحمل .واحد طبٌعً شخص قبل من خاصة شركة تؤسٌس ٌمكن 

 ."فردي مشروع" تسمٌة  الفردٌة الخاصة الشركة على وٌطلق .الشركة التزامات

 التضامنٌة لشركاتا
ا شخًصا وعشرٌن وخمسة اثنٌن بٌن ٌتراوح المستثمرٌن من عدد قبل من التضامنٌة الشركات تإسس  ًٌ ا او طبٌع ًٌ  معنو

 عن محدودة روؼٌ شخصٌة مسإولٌة التضامن وجه على وٌتحملون الشركة، مال رأس فً حصة للمالكٌن وٌكون
 .الشركة التزامات جمٌع

 البسٌطة لشركاتا
 مال رأس فً منهم كل ٌساهم وخمسة، اثنٌن بٌن ٌتراوح المستثمرٌن من عدد قبل من البسٌطة الشركات تإسس 

 كاتب مصدقة لدى البسٌطة الشركات تؤسٌس اوراق تكون بؤن الشركات قانون ٌتطلب .عٌنٌة او نقدٌة بحصة الشركة
 اسهمهم وعدد اسماء المساهمٌن متضمنة التؤسٌس وثائق نسخة من اٌداع البسٌطة الشركة على مالكً بوٌج .العدل
 .التجارة فً وزارة العراقٌة الشركات دائرة تسجٌل لدى
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  أو مختلطة خاصة  - المحدودة الشركات
 .وعشرٌن خمسة على ٌدٌز وال اثنٌن عن الشركات المحدودة فً المإسسٌن عدد ٌقل ان ال الشركات قانون ٌشترط 

 االسمٌة القٌمة بمقدار الشركة دٌون عن مسإولٌن وٌكونون .او معنوٌٌن طبٌعٌٌن اشخاًصا المإسسون ٌكون ان وٌمكن
 شخص مع الدولة قطاع من اكثر او واحد معنوي شخص بإتفاق المختلطة الشركة تؤسٌس ٌجوز .ٌمتلكونها التً لبلسهم
 ٕ٘ عن فٌه الدولة قطاع مساهمة تقل ال ان على التعاونً أو/و المختلط الخاص، ى،االخر القطاعات من او اكثر واحد
 خاصة شركة فتعتبر% ٕ٘ من اقل الى فٌها الدولة قطاع مساهمة انخفضت واذا .الشركة مال رأس اجمالً من %

 خص واحد سواًء كان طبٌعٌاً أو معنوٌاً.شكما ٌمكن تؤسٌس شركة محدودة المسإولٌة من 
 

 ات تسجٌل الشركةإجراء

 .وكالة محامً مصدقة من كاتب العدل تخوله السٌر بإجراءات التؤسٌس 

 .حجز االسم التجاري من ؼرفة التجارة المعنٌة وإتحاد الؽرؾ التجارٌة 

 .عقد موقع من المإسسٌٌن ٌبٌن فٌه نشاط الشركة وعبلقة الشركاء فٌما بٌنهم وااللتزامات العقدٌة االخرى مع الؽٌر 

 بالدٌنار العراقً لدى مصرؾ مخول فً العراق واشعار مسجل الشركات بذلك.  أسمال الشركةاٌداع ر 

  نسخة مصورة من جواز السفر للشخص االجنبً او بطاقة االحوال المدنٌة للشخص العراقً الخاصة بالممثل
 ذلك للمإسسٌن.المخول بتقدٌم الطلب لمسجل الشركات مع مراعاة تقدٌم النسخ االصلٌة للمطابقة الحقاً وك

  اكمال االستمارات الخاصة بالتؤسٌس وتوقٌعها من قبل المإسسٌن او من ٌمثلهم قانوناً مع العنوان والبرٌد
 االلكترونً ورقم الهاتؾ.

 .دفع الرسوم المطلوبة الى مسجل الشركات 

 مإسسٌن ودراسة اذا كان الطلب لؽرض تؤسٌس شركة مساهمة فٌضاؾ لما تقدم وثٌقة االكتتاب موقعة من قبل ال
 الجدوى االقتصادٌة للشركة.

 .وفً حالة  تحدٌد النشاط االقتصادي والفنً للشركة المطلوب تؤسٌسها على ان ٌضمن هذا النشاط فً عقد التؤسٌس
كون نشاط الشركة ٌتضمن اإلتصاالت فتفاتح وزارة الداخلٌة . أما فً حالة كون نشاط الشركة حراسات وخدمات 

الدولة لشإون األمن الوطنً. أما فً حالة كون نشاط الشركة إزالة األلؽام فتفاتح ة الداخلٌة ووزٌرنٌة فتفاتح وزارأم
وزارة الدفاع ووزارة البٌئة وجهاز المخابرات الوطنً العراقً ووزارة الداخلٌة ووزٌر الدولة لشإون األمن 

 الوطنً.

 ضاء وؼٌرهم.للشركة ان تضع نظاماً داخلٌاً لؽرض تنظٌم عملها ما بٌن االع 

 تعٌٌن مشاور قانونً للشركة )محامً( بكتاب من نقابة المحامٌن 

 .تعٌٌن محاسب قانونً من نقابة المحاسبٌن والمدققٌن 

 .تحدٌد المدٌر المفوض 

 . وتقوم بهذه العملٌة دائرة مسجل  بالنسبة للمساهم االجنبً فً الشركة ٌتطلب استحصال موافقة وزارة الداخلٌة
 .الشركات مباشرة

 
 الشركة فً المإسسون ٌكتتب .العام للتداول قابلة اسهم اصدار فقط والخاصة، المختلطة المساهمة، للشركات ٌمكن

 ٌشمل ان ٌنبؽً الذي االسمً مالها رأس من % ٘٘ على تزٌد وال % ٖٓ عن تقل ال بنسبة المختلطة المساهمة
 % .ٕ٘ البالػ (العام) الدولة لقطاع المقرر االدنى الحد
 وتطرح االسمً، رأسمالها من % ٕٓ عن ٌقل ال بما ٌساهموا ان فٌجب الخاصة المساهمة الشركة فً المإسسون اام

 الشركات وتقوم .الشركة تؤسٌس على الموافقة تارٌخ من ٌوًما ٖٓ خبلل الجمهور على االولى لبلكتتاب الباقٌة االسهم
 صحٌفتٌن وفً الشركات مسجل دائرة نشرة فً نشرونهٌ بٌان بواسطة العام االكتتاب بإعبلن الخاصة المساهمة
 التسجٌل اوراق ان المسجل وجد واذا .المسجل موافقة على الحصول بعد هذا وٌتم .االقل على العراق فً ٌومٌتٌن
 .المالٌة االوراق هٌئة الى الموضوع ٌحٌل .المستثمرٌن تضلل

 
 رأس تسدٌد الفردٌة والمشارٌع المحدودة ولٌةالمسإ وشركات المساهمة الشركات على ٌجب ذلك، ؼرار وعلى
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 .التؤسٌس شهادة اصدار قبل المال

 الوقت المطلوب
 ٌقدر الوقت الذي ٌحتاجه المستثمر إلتمام كافة الخطوات المذكورة أعبله بحوالً:

  ،شهرٌن للشركة المساهمة 

 20 – 25 14خرىاأل أنواع الشركات كافةٌوماً ل. 

 الرقابة المالٌة
فً إجتماع الهٌئة العامة للشركة. تخضع تقارٌر  حسابات ٌتم تعٌٌنه راقبمالشركات الخاصة   حسابات ٌراقب وٌدقق

التدقٌق والتقارٌر المالٌة األخرى بصورة عامة لمصادقة مساهمً الشركة فً اإلجتماع السنوي للهٌئة العامة 
بالتوقٌع على التقرٌر السنوي والحسابات للشركة.ٌقوم رئٌس مجلس اإلدارة والمدٌر المفوض فً الشركات المساهمة 

ٌقوم دٌوان الرقابة و الختامٌة للشركة. أما فً الشركات األخرى فٌكون المدٌر المفوض هو الشخص المسإول بالتوقٌع.
 .شركات المختلطةالمالٌة التابع للحكومة العراقٌة بمراقبة حسابات ال
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انًسبًٍْٛ يٍ غٛش انعشالٍٛٛ أٔ إرا كبٌ َشبط انششكة اإلجصبالت أٔ  شاسبت ٔخذيبت أيُٛة أٔ إصانة األنغبو فمذ بأسحثُبء يب إرا كبٌ أ ذ   

 ٚسحغشق انٕلث انًطهٕة فحشة أطٕل  يًب ركش أعالِ.
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ات أمنٌة. أما إذا كان * تفاتح وزارة الداخلٌة إذا كان نشاط الشركة اإلتصاالت وتفاتح وزارة الداخلٌة ووزٌر األمن الوطنً إذا كان نشاط الشركة حراسات وخدم
 شؤون األمن الوطنً.نشاط الشركة إزالة األلغام فتفاتح وزارة الدفاع ووزارة البٌئة وجهاز المخابرات الوطنً العراقً ووزٌر الدولة ل

  

/ مإسسو ٌقدم المستثمر (1الخطوة )
طلباً لتسجٌل االسم. ؼرفة التجارة  الشركة

 .المحلٌة تدقق االسم محلٌاً 
 

 ؼرفة التجارة المحلٌة : الجهه
 
  

( ٌدفع المستثمر رسم التسجٌل 2) الخطوة
  ( دٌنار عراقً 130750) 

غشفة انحجبسة انًحهٛةالى   

 

غشفة انحجبسة انًحهٛة  الجهة:  

ؼرفة التجارة المحلٌة ترسل ( 3الخطوة )
الطلب الى االتحاد. ٌتؤكد االتحاد من 

ماء المسجلة على مستوى البلد ككلاالس  
 
اتحاد الؽرؾ التجارٌة الجهة:   
 

ٌصدر االتحاد كتاباً ٌإكد بؤن  (4الخطوة )
استبلم الرسوم  االسم ٌعود للمستثمر بعد

 .دٌنار عراقً 125000البالؽة 
 

 اتحاد الؽرؾ التجارٌة  الجهة:
 

ٌودع المستثمر رأس المال ( 5)الخطوة 
)إجراءعملٌة اإلكتتاب العام برأس المال 
للشركات المساهمة(  وٌستلم كتاب من 

 المصرؾ

العراق مصرؾ مخول بالعمل فً  الجهة:  

/ المستثمر ٌقدم( 6الخطوة )
لتؤسٌس عقد امإسسوالشركة الطلب و

 ومرفقاته الى مسجل الشركات
 

 الجهة: دائرة التسجٌل الشركات

ٌدفع رسماً الى مسجل  (7الخطوة ) 
( دٌنارعراقً لكل 2000الشركات قدره )

 المالملٌون دٌنارمن رأس 
 

 : دائشة انحسجٛم انششكبتالجهة

ٌدفع المستثمر رسم  كما (8الخطوة ) 
 الى ( دٌنار عراق78000ًتقدٌم الطلب )

 دائشة جسجٛم انششكبت

 

 : دائشة انحسجٛم انششكبت الجهة

ترفع دائرة مسجل الشركات  (9الخطوة )
الطلب ألستحصال الموافقة من وزارة 

الداخلٌة )اذا كان أحد المستثمرٌن شخصاً 
 . (أجنبٌاً 

 *ة الداخلٌةوزار الجهة:

مسجل الشركات ٌقبل او  (10)الخطوة 
اٌام. 10ٌرفض طلب التسجٌل خبلل   

 
دائرة مسجل الشركات  الجهة:  

 

المستثمر ٌدفع رسوم  (11الخطوة )
شهادة التسجٌل االصلٌة  إلصدار

 راقً( دٌنار ع03333)
 الجهة: دائرة تسجٌل الشركات

/مإسسو ٌعقد المستثمر( 12الخطوة )
ٌوماً  30االجتماع التؤسٌسً خبلل  الشركة  

  المستثمر / مإسسو الشركة الجهة:

الى ٌقدم المستثمر طلباً ( 13الخطوة )
مع مرفقات للحصول الشركات مسجل 

 على شهادة تسجٌل اصلٌة
 

 دائرة تسجٌل الشركات  الجهة:

المستثمر ٌسجل الشركة فً (  14الخطوة)
ٌةؼرفة التجارة المحلفً  السجل التجاري  

 
ؼرفة التجارة المحلٌة  الجهة:  

 
 
 

في العراق تسجيل شركة خطوات   
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 اجنبٌة لشركة فرع او تجاري تمثٌل مكتب
 تسجٌل دائرة الى العراق فً تسجٌل طلب استمارة بتقدٌم تقوم الجهات األجنبٌة الراؼبة بالعمل التجاري فً العراق

 لدٌها بنسخة الشركات تسجٌل دائرة تحتفظ .االستمارة هذه من معبؤتٌن نسختٌن تقدٌم المستثمر على وٌجب .الشركات
 للتقدٌم. كإثبات الى مقدم الطلب بها، تدقٌق قائمة وارفاق توقٌعها بعد االخرى، النسخة وتعٌد
 التسجٌل لدى مسجل الشركاتباآلتٌة الخاصة بالجهة األجنبٌة الراؼبة  المعلومات على الطلب استمارة تحتوي

 .القانونً االسم (1
 .التجاري النشاط طبٌعة (2
 العراق فً التجاري النشاط عنوان (3
 رقم الهاتؾ والفاكس والبرٌد األلكترونً فً العراق. (4
 ان ٌجب والذٌن االساسٌٌن الشركة موظفً من لثبلثة االلكترونً والبرٌد مٌلسوالفاك الهاتؾ ورقم وعنوان اسم (5

 وظؾوالم العراق فً القانونٌة الخدمات وكٌلو العراق فً الرسمً االقلٌمً المدٌر) :العراق فً اقامتهم تكون
 (.الشركات مسجل الشركة لدى بتمثٌل المخول

  .النقدٌة( العملة تحدٌد مع) المسجل او المخول المال رأس مقدار  (6
 .والعملة( التارٌخ تحدٌد مع) ةمالٌ فترة آلخر الصافً المالً الحساب (7
 .الشركة اسهم من اكثر او % ٓٔ ٌملكون الذٌن المالكٌن وعناوٌن اسماء (8
 .االجنبً الكٌان عن بالنٌابة موقعة اذبالك االخبار عدم بٌان (9

 
فرع او العائدة للجهة األجنبٌة التً تنوي تسجٌل  الطلب بإستمارة اآلتٌة المستندات ٌرفق ان المستثمر على ٌجب

 :مكتب تمثٌل لها فً العراق

 طلب اإلجازة. من اإلستمارة الخاصة ب ةنسخ . أ
 ٌقوم مقامها.  نمإسسة األم أو ملمن عقد التؤسٌس والنظام األساسً للشركة أو ا ةنسخ . ب
 صادرة فً البلد الذي أنشؤت فٌه. من شهادة تسجٌل نافذة للشركة أو المإسسة  ةنسخ . ت
ألشخاص المخولٌن بالتوقٌع قائمة بؤسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة أو المإسسة وجنسٌة كل منهم وأسماء ا . ث

 عنها. 
 رة من إدارة الشركة أو المإسسة. عراق والمقٌم فٌه فعبل صادمن تخوٌل المدٌر المكلؾ بإدارة الفرع فً ال ةنسخ . ج
 لحق بهذه الحسابات.تقرٌر مجلس اإلدارة المرفق أو المة للشركة أو المإسسة مع من آخر حسابات ختامٌ ةنسخ . ح
كتاب من الشركة االم ٌتضمن تحمل كافة المسإولٌات المالٌة والقانونٌة التً ستترتب على الفرع او مكتب  . خ

 ٌل امام الجهات العراقٌة .التمث
كتاب تؤٌٌد من دوائر الدولة والقطاع اإلشتراكً المتعاقد معها ٌوضح طبٌعة التعاقد مع بٌان تارٌخ إبتداء وإنتهاء  . د

 الخاضعة لئلجازة بفتح فرع فقط.  العقد ومبلؽه اإلجمالً وفترة الصٌانة أن وجدت وذلك بالنسبة للشركات
 للمواطن) والبطاقة التموٌنٌة المدنٌة االحوال هوٌة او االجنبً( لشخصل (السفر جواز من صورة ضوئٌة . ذ

 .الشركات مسجل لدىالمخول  بالموظؾ الخاصةً( العراق
 صورة ضوئٌة ملونة لهوٌة االحوال المدنٌة والبطاقه التموٌنٌة للشخص المخول بالمراجعة. . ر
 

ن اكتماله. اذا كان الطلب كامبلً تزود الشركة ٌقوم مسجل الشركات بمراجعة الطلب للتاكد م  عند استبلم الطلب
المقدمة بقائمة التدقٌق )بعد دفع الرسم( وٌبٌن فٌها بان كل الوثائق المطلوبة قد استلمت .وتسجل الطلبات المقبولة فً 

  سجل الشركات تسجٌبلً رسمٌاً.
 

 المطلوب الوقت
 فرع او تجاري مكتب تمثٌل تسجٌل لشهادة لمستثمرا طلب معاملة إلنهاء الشركات تسجٌل لدائرة المطلوب الوقت ان

 .ٌوًما ٘ٔ حوالً العملٌة كامل وتتطلب .اٌام بعشرة ٌقدر اجنبٌة لشركة
 



 

 25 بؽداد المستثمر فًدلٌل  نًحبفظبت انحببع نهٕكبنة االيشٚكٛة نهحًُٛة انذٔنٛةفٙ اججبسة نهحًُٛة االلحصبدٚة  بشَبيج
 

 المستثمر ٌعترض فً حالة رفض الطلب
اذا رفضت دائرة مسجل الشركات طلب المستثمر إلقامة عمل  )الحصول على شهادة تسجٌل مكتب تمثٌل تجاري او 

رفض الطلب.  ٌوماً من تارٌخ 30ٌة(، ٌحق للمستثمر االعتراض امام وزٌر التجارة خبلل فترة فرع لشركة اجنب
ٌجب على المستثمر تقدٌم طلب الى الوزٌر مفصبلً فٌه أسباب رفض طلبهم وكذلك ردهم وما قاموا به لتصحٌح 

رار الوزٌر امام محكمة أوضاعهم. وفً حالة رفض وزٌر التجارة لبلعتراض المقدم، ٌجوز للمستثمر الطعن فً ق
 ٌوماً من تؤرٌخ التبلٌػ. 30البداءة خبلل 

 

 العمل 
اعدت الحكومة العراقٌة مشروع قانون العمل الجدٌد ، و هو قٌد المراجعة من قبل مجلس الوزراء. وال ٌزال قانون 

رٌة. العراق طرؾ فً العمل الحالً فً العراق ضعٌفا فً تعزٌز مرونة بٌئة اإلستخدام  ومبلئمتها لؤلعمال التجا
 . ومن ضمنها اساءة استخدام االطفال فً العمل،  األحداث بتشؽٌلمنظمة العمل الدولٌةالمتعلقة  إتفاقٌتًكبل 
 

ه لم ٌثبت أي لعراقٌٌن ، ولكنستعطى ل توظٌؾوال اإلستخدامقانون االستثمار الجدٌد على أن األولوٌة فً ٌنص 
% من 50إجازة اإلستثمار أن ال ٌقل عدد العاملٌن العراقٌٌن عن  وستراعى هٌئة اإلستثمار عند منح حصص.

لمساعدة فً تدرٌب ٌتوقع من المستثمرٌن األجانب اوباإلضافة إلى ذلك ،   15إجمالً عدد العاملٌن فً المشروع.
الجدٌد  اإلستثمار قانونوبؽض النظر عن . همقدراتهم ، وهارات، فضبل عن رفع كفاءتهم ، وم العراقٌٌن ستخدمٌنالم

 جانب.أأو عراقٌٌن  التً تستخدم عماالً  جنبٌةاأللشركات ا تخصالعمالة ب متطلبات متصلة كل، هنا

 قضاٌا اإلستخدام الحالٌة
على تعلٌمات تتطلب إجراء تعدٌبلت علٌها وتشمل: المزاٌا المدفوعة للعاملٌن، شروط  الحالً العمل ٌحتوي القانون

ََ أدنى  الفقراتالعمل للعاملٌن األجانب،  التً تحكم ساعات العمل. كما تحدد وزارة العمل والشإون اإلجتماعٌة حداً
. باإلضافة الى ذلك، وإستناداً الى القانون العراقً، ٌجب على أرباب العمل لؤلجر الشهري للعاملٌن ؼٌر المهرة

انون ال ٌحدد مبالػ هذه توفٌر مستوى معٌن من خدمات النقل واإلقامة ومخصصات الطعام لكل مستخدم. إال إن الق
 المخصصات.

. فمن ضمن متطلبات أخرى،   اقٌٌن أو أجانبعركما إن هناك متطلبات على الشركات األجنبٌة التً توظؾ عاملٌن 
وزارة العمل والشإون اإلجتماعٌة عند توظٌؾ عمال عراقٌٌن أو و هٌئة اإلستثمار ٌتوجب على المستثمر إببلغ
ى رخصة عمل  لوهناك أٌضاً متطلبات الحصول ع م وعند وجود وظائؾ شاؼرة.أجانب، وعند إنتهاء خدماته
 لتوظٌؾ العاملٌن االجانب.
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  .2009لسنة  2من نظام اإلستثمار رقم  30من المادة  1حسبما ورد فً الفقرة 



 

 26 بؽداد المستثمر فًدلٌل  نًحبفظبت انحببع نهٕكبنة االيشٚكٛة نهحًُٛة انذٔنٛةفٙ اججبسة نهحًُٛة االلحصبدٚة  بشَبيج
 

 شروعرض / موقع للمأالحصول على 
تعتمد ملكٌة األراضً الحكومٌة على عدة عوامل. فجزء كبٌر منها تمتلكه وزارة المالٌة ولكن بعض الوزارات 

اضً، كما إن دور المحافظات والبلدٌات مهم وٌجب أن ٌراعى من قبل االخرى تسٌطر على أنواع معٌنة من األر
 المستثمر.

 :عدة قوانٌن، أهمها اآلتً تحكم عملٌة الحصول على األرض فً العراق

 ةالعام الطرق قانون ٕٕٓٓ لعام ٖ٘ رقم القانون 

 ةقضائٌ باوامر الخاصة االراضً وشراء بٌع ٌنظم الذي ٩٩ٓٔ لسنة ٘ٗ رقم التنفٌذ قانون. 

 لسنة ٩ رقم التعلٌمات وتنفٌذ الصناعٌة الخدمات بتنظٌم المتعلق ٕٓٓٓ لسنة ٖٓ رقم الصناعٌة الخدمات قانون 
 الصناعٌة بالخدمات الخاصة ٕٓٓٓ

 ٩٩٩ٔ لسنة ٗ رقم والتعلٌمات ٩٩٩ٔ لسنة ٖ رقم الحرة المناطق هٌئة قانون      

 ٌَٕٔانًخحهظ انخبص نهمطبعٍٛ انصُبعٙ االسحثًبس لب
16

 االساضٙ اٚجبس ُٚظى ٔانز٘ ٨٩٩١ نسُة ٠٢ لىس 

 .ٔانشأسًبنٛة االسحٓالكٛة عهنهس انًُحجة انصُبعٛة نهًشبسٚع

 ٩٩ٙ17ٔ لسنة ٕٖ رقم الدولة اموال واٌجار بٌع قانون 

 المشروع موقعتحدٌد 
 .عراقال فً التجاري او الصناعً مشروعه علٌها ٌقٌم التى االراضً تحدٌد عند خٌارات عده للمستثمر تتوفر
 المناطق فً او الحكومٌة الصناعٌة المجمعات فً االراضً استئجار الصناعً للمشروع الخٌارات هذه وتشمل
 الحكومٌة االراضً استئجار او الحرة المناطق فً االراضً استئجار فٌمكنها الصناعٌة ؼٌر المشارٌع اما .الحرة
 المزاٌدة عبر الحكومٌة االراضً شراء اٌضا العراقٌٌن للمستثمرٌن وٌحق .المزاٌدة عبر الصناعٌة المجمعات خارج

 فً الخاص القطاع قبل من المملوكة االراضً اٌجار او شراء اٌضا لهم ٌحق كما الصناعٌة ؼٌر المشارٌع الؼراض
 االراضً تملك ٌبقى حٌن فً الخاص القطاع من االراضً اٌجار لهم فٌحق االجانب المستثمرٌن اما .العقار سوق
لسنة  13بالحدود التً أجازها قانون أإلستثمار رقم و إال للمشارٌع السكنٌة لحد اآلن ؼٌر مسموح به امر مقبله من

 .2010لسنة  7والنظام رقم  2009لسنة  2والنظام رقم  2006

 األراضً الحكومٌة
 تأجٌر األراضً الحكومٌة فً المناطق الصناعٌة -3
 الوزارات من عدد على تتوزع هذه االدارة ان حٌث العراق فً ناعٌةالص المناطق تدٌر واحدة مركزٌة جهة توجد ال

 :الحكومٌة المإسسات من وعدد القطاعٌة

 للمسح العامة والمإسسة الصناعٌة للتنمٌة العامة المدٌرٌة من كل طرٌق عن والمعادن الصناعة وزارة 
 .والمقالع والمناجم الجٌولوجً

 مشارٌع عن المسإولة االجتماعً والضمان العمل دائرة طرٌق عن االجتماعٌة والشؤون العمل وزارة 
 .الصناعٌة الخدمات

                                                 
16 

 .اسهمها من % ٕ٘ عن ٌقل ال ما الدولة فٌها تمتلك التى سساتالمإ تلك المختلط بالقطاع ٌقصد

17 
( )المستثمر روع، تم إستثناء المش 2010( لسنة 2بالقانون رقم ) 1/4/2010الصادر فً  13 قانون اإلستثمار رقم ل األول تعدٌلالقانون بموجب   

 .1986لسنة  32أموال الدولة رقم قانون اإلستثمار المذكور من أحكام قانون بٌع وإٌجار بؤحكام المشمول 



 

 27 بؽداد المستثمر فًدلٌل  نًحبفظبت انحببع نهٕكبنة االيشٚكٛة نهحًُٛة انذٔنٛةفٙ اججبسة نهحًُٛة االلحصبدٚة  بشَبيج
 

 والتى والمجاري الماء مثل الخدمات تدٌر التى المحافظات فً والبلدٌات المحلً الحكم وادارات بغداد امانة 
 .الصناعٌة والمجمعات الصناعٌة للمشارٌع االراضً تطوٌر رخص تمنح

 

  الحكومٌة الحرة المناطق فً االراضً تأجٌر -2
 عمل التالٌة القوانٌن وتنظم الصناعٌة للمناطق مؽاٌر بشكل العراقٌة القوانٌن فً الحكومٌة الحرة المناطق تعامل

 :الحرة المناطق

 الحرة بالمناطق المتعلق ٩٩٩ٔ لعام ٖ رقم القانون 

 الحرة المناطق ادارة حول ٩٩٩ٔ لعام ٗ رقم التعلٌمات 

 الحرة المناطق فً لمستثمرٌنا فعالٌات تنظم تعلٌمات 
 

 كاحدى تشكٌبلت الحرة المناطق الدارة العامة الهٌئة تؤسٌس تم ٩٩٩ٔ لعام ٖ رقم القانون من اوال ةالفقر وبموجب
 الحرة لمشارٌع القطاع المناطق فً االستثمار ٩٩٩ٔ لسنة ٗ رقم التعلٌمات من 4المادة  واجازت .المالٌة وزارة

 .خدماتوال  والتجاري  الصناعً
 
 
 و المناطق الحرة.الواقعة خارج المناطق الصناعٌة  تأجٌر األراضً الحكومٌة -1

بمزٌة الحصول على األراضً البلزمة للمشروع  2006لسنة  13ول بقانون اإلستثمار رقم مٌتمتع المستثمر المش
( خمسٌن سنة قابلة 50زٌد عن )عن طرٌق اإلستئجار أو المساطحة للفترة التً ٌكون فٌها المشروع قائما على أن الت

  18.دللتجدٌ
 خارج الواقعة الحكومٌة االراضً اٌجار أما المستثمرٌن ؼٌر المشمولٌن بقانون اإلستثمار المذكور فٌحق لهم

قانون بٌع وإٌجار  ،٩٩ٙٔ لعام ٕٖ رقم القانون وٌنظم اوزراعٌة تجارٌة او سكنٌة الستخدامات الصناعٌة المناطق
 هذه تؤجٌر وؼٌرالعراقٌٌن للمستثمرٌن العراقٌٌن وٌحق .االراضً هذه شراء وكذلك تؤجٌر لٌةعم، أموال الدولة
 19.االراضً

 
 
 للدولة المملوكة االراضً شراء -4
 

 وهذه .الصناعٌة المناطق خارج تقع التً الحكومٌة االراضً بٌع عند اًٌضا العلنٌة المزاٌدة طرٌقة الدولة تستخدم
 ٌجٌز ال العراقً القانون الن فٌها المشاركة االجانب للمستثمرٌن ٌحق وال العراقٌٌن اطنٌنبالمو محصورة المزاٌدات
 المخصصة االراضً فان االراضً تؤجٌر فً الحال هو وكما .20والعقارات االراضًوتملك   شراء لبلجنبً

 .المزاٌدة بنظام مشمولة ؼٌر الصناعٌة المناطق فً الصناعٌة لبلؼراض
 

دا للمزاٌدة وتعلن ذلك فً جرٌدة محلٌة مناسبة. وٌجب على اللجنة تضمٌن اإلعبلن معلومات عن تحدد اللجنة موع
العقار والقٌمة المقدرة وتحدٌد موعد ووقت ومكان المزاٌدة. كما ٌشمل اإلعبلن تفاصٌل عن إجراءات اإلشتراك فً 

 المزاٌدة.

 للقطاع الخاصمن سوق العقارات العائد  والعقارات االراضً استئجار او شراء
 القطاع الخاص قبل من المملوكة العقار سوق من والعقارات االراضً استئجارو شراء العراقٌٌن للمستثمرٌن ٌمكن

األراضً  هذهة، فً حٌن ٌحق للمستثمرٌن األجانب فقط إستئجاروالزراعٌ والتجارٌة السكنٌة لبلستخدامات
 اراضً واؼلبها االهالً قبل مملوكة من عراقال اراضً من % ٕٓ ان الى االشارة وتجدر .والعقارات
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 من قانون اإلستثمار المذكور. 11الفقرة )ثالثا( من المادة  
19 

نص على إمكانٌة تملٌك أراضً المشارٌع السكنٌة الى المستثمر ٌ 2006لسنة  13رقم قانون اإلستثمار ل األول لتعدٌلاقانون   1/4/2010صدر فً 
نص التعدٌل على عدم سرٌان أحكام ٌكما  .الوحدات السكنٌة لعراقٌٌن بعد انتهاء المشروع.وأٌجارى أن ٌقوم بتملٌك األجنبً خبلل فترة إنشاء المشروع عل
أو أي قانون آخر ٌتعلق باألراضً على  المستثمرٌن العراقٌٌن واألجانب المشمولٌن بقانون اإلستثمار  1986لسنة  32قانون بٌع وإٌجار أموال الدولة رقم 

 2006 لسنة 13رقم 
20
 اعبله. 19 أنظر الهامش رقم 



 

 28 بؽداد المستثمر فًدلٌل  نًحبفظبت انحببع نهٕكبنة االيشٚكٛة نهحًُٛة انذٔنٛةفٙ اججبسة نهحًُٛة االلحصبدٚة  بشَبيج
 

 سنة 50 تتعدى ال لفترة االراضً العراقٌٌن استئجار لؽٌر تسمح النافذة العراقٌة القوانٌن ان .السكنٌة لبلسنخدامات
ا العراق فً ٌوجد وال .للتجدٌد قابلة ًٌ  فً العاملٌن من كبٌر عدد على النشاط وٌقتصر عالمٌة عقارٌة شركات حال
 . العقارٌة االعمال فً التوسط مهنة

 
   



 

 29 بؽداد المستثمر فًدلٌل  نًحبفظبت انحببع نهٕكبنة االيشٚكٛة نهحًُٛة انذٔنٛةفٙ اججبسة نهحًُٛة االلحصبدٚة  بشَبيج
 

 

 الماء والكهرباء والمجاري خدماتعلى  المشروع اإلستثماري حصولجراءات مخطط إل

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 (2خطوه )
 دفع كلؾ االنشاء  والربط

ٌقوم قسم المجاري بربط المشروع الى خط 
 المجاري الرئٌسً

تقوم دائرة الكهرباء بإنجاز التؤسٌس المطلوب 
 وتربطه بالقوه الكهربائٌه

 (2خطوه)
 دفع كلؾ الربط

 ٌقوم قسم الماء والمجاري بإتمام عملٌة

 بطالر

 (2خطوه)
 حفر بئر

اذا كان الموقع  قرٌبا 
من خط مجاري قائم , 
ٌدفع المستثمر كلؾ 
 المعدات  والبناء

 انًطهٕبة نهشبظ

اذا كان الموقع بعٌدا 
عن خط المجاري 
 القائم , على المستثمر
انشاء خزان تصرٌؾ 

اذا كان الموقع بعٌدا  انثمٛهّ المٌاه
عن خط قائم , ٌدفع 

 المستثمر كلؾ
 المستلزمات والربط 

اذا كان المشروع  واقعا 
على خط كهرباء قائم 
تقوم الدائرة بالربط 
 خبلل سبعه اٌام عمل

اذا كان المشروع 
واقعا على خط ماء 
 فٌتم الربط مباشرة
 خالل بضعة اٚبو

اذا كان المشروع 
قرٌبا من خط ماء 
 قائم ٌقدم الفرٌق
 لبئًة بكهف انشبظ

اذا كان المشروع بعٌدا  
عن خط الماء القائم 
ٌجب على المستثمر 

 حفر بئر

(1خطوه)  
 تقدٌم طلب خطً إلٌصال الماء

 تجهٌز الماء

تقوم دائرة الكهرباء بإجراء الكشؾ الموقعً 
لتحدٌد قرب المشروع من خطوط الكهرباء 

 وتقدٌر الكلؾ

ٌقوم قسم الماء والمجاري فً 
البلدٌه بإرسال فرٌق الصٌانه 
 المحلٌة للكشؾ على الموقع

ٌرفق: اجازه المشروع ,كتاب 
تسهٌل المهمه من هٌئة اإلستثمار 
المعنٌة , اجازة البناء ودفع 

 دٌنار اجور كشؾ 5000

 (1خطوه)
تقدٌم طلب تجهٌز 

الكهرباء ودفع االجور 
الى دائرة الكهرباء فً 

 البلدٌة المعنٌه

ور كشؾ دٌنار اج 5000دفع   

ٌرفق: اجازة المشروع ,كتاب 
تسهٌل المهمه من هٌئة اإلستثمار 

 ةقائم ةمعنٌة , اجازة البناء ونسخال
 مشروع قرٌبلكهرباء 

 خدمات المجاري

 (1خطوه)
 تقدٌم طلب الى قسم المجاري

ٌرفق : اجازه 
المشروع 
 وكتاب تسهٌل
المهمه من هٌئة 
اإلستثمار 
المعنٌة , 

واجازة  البناء 
 5000ودفع 

دٌنار اجور 
قسم المجاري ٌجري الكشؾ على  كشؾ

 الموقع لتحدٌد كلؾ الربط

 تجهٌز الكهرباء
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  تصاالتاإل

 شبكات األتصاالت فً بغداد
 

 )الحصول على خط هاتف أرضً( الثابتة تشبكة االتصاال -1

  

 الالسلكٌة. تشبكة االتصاال -2

 منٌة    شركة ا      (OMNEA) 

 شركة اتصالناITISALUNA )      ) 

 شركة كلمات (( KALIMAT 

 النقال الهاتف خطوط -3

  العراق زٌنشركة   ((zain iq 

 شركة اثٌر ( MTC)         

 شركة اسٌا سٌل         (ASIA CELL)  

 خدمة االنترنت -4
 ل فً مجال خدمة الشبكة الدولٌةٌوجد فً محافظة بؽداد عدد كبٌر من شركات القطاع الخاص التً تعم

(internet) العدٌد من مقاهً االنترنت  باالضافة الى الشبكات التابعة الى وزارة االتصاالت كما ٌوجد فً بؽداد
 .عدٌدة مناطقوفً 
 

 النقل

 طرق النقل فً بغداد
بر مطار فً العراق كما ان تعتبر محافظة بؽداد المحور الرئٌس لنظام النقل فً العراق,فٌها مطار بؽداد الدولً اك

 شبكة السكك الحدٌدٌة )قطاع عام( تلتقً فٌها.
ان شبكة السكك الحدٌد تربط بؽداد بالبصرة و ام قصر )بوابة الخلٌج العربً( ,ومع كركوك واربٌل من جهة  

 الشمال الشرقً و الموصل شماال واخٌرا القائم )قرب الحدود السورٌة( من جهة الشمال الؽربً.
حافظة بؽداد اٌضا مركز لشبكة النقل البري الدولٌة ,حٌث تربط المدٌنة  طرق برٌة عدة مع تركٌا وسورٌا ان م 

 والكوٌت واخٌرا العربٌة السعودٌة. 
اما داخل المحافظة,فهناك شبكة من الطرق السرٌعة تخفؾ المدٌنة من االختناقات المرورٌة وتربط العاصمة 

 ( جسراً ٌربط جانب الكرخ بالرصافة.13بضواحً المدٌنة كما ٌوجد فٌها )
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 ةٌالبٌئ الموافقاتكٌفٌة الحصول على 
ٌعتمد فً بٌان الرأي حول صبلحٌة مواقع المشارٌع االستثمارٌة على التعلٌمات البٌئٌة القامة المشارٌع الصناعٌة 

والتً تتضمن  1990لعام ( 14والزراعٌة والخدمٌة التً اقرها مجلس حماٌة وتحسٌن البٌئة بجلستة المرقمة )
المحددات الموقعٌة والمتطلبات البٌئٌة الواجب توفرها عند تنفٌذ المشروع وكذلك التعلٌمات البلحقه لبلنشطة ؼٌر 

وارد ذكرها فً التعلٌمات المشار الٌها انفآ والتً صدرت عن مجلس ووزارة البٌئة بموجب الصبلحٌات الممنوحه ال
 .للوزٌر

خصوصٌتها وهناك قوانٌن او انظمة او تعلٌمات او قرارات تحكمها وعلٌه تإخذ بنظر ان بعض االنشطة لها 
االعتبار عند دراسة معامبلت طلب تخصٌص االراضً وعلى سبٌل المثال قانون االستثمار المعدنً للمقالع , 

 وؼٌر ذلك. وقانون تنظٌم ذبح الحٌوانات لوزارة الزراعه , ضوابط اقامة المشارٌع على االراضً الزراعٌة
 ج( وكاالتً :-ب-تضمنت التعلٌمات البٌئٌة تصنٌفاً للمشارٌع حٌث صنفت الى ثبلثة اصناؾ ) أ

 

 االنشطة الملوثة للبٌئة 

 صنف )أ(
وهً النشاطات شدٌده التلوث للبٌئة وتشمل المشارٌع الصناعٌة او الزراعٌة الكبرى والتً لها تؤثٌرات عدٌده 

ت واسعه لذا ٌجب ابعادها مسافات بعٌده عن التصامٌم االساسٌة  وتوسٌعها على نوعٌة البٌئة وعلى مساحا
للمدن واالقضٌة والنواحً والقرى المرشحه للتطوٌر بموجب خطة االستٌطان الرٌفً مع شرط توفٌر كافة 

 المعالجات التً توفر حماٌة كافٌة للبٌئة.

 صنف )ب(
المصادرالصناعٌة او الزراعٌة وؼٌرها والتً ٌنتج وهً النشاطات الملوثه بدرجه اقل من صنؾ )أ( وتشمل 

عنها تلوث موقعً ٌمكن السٌطره علٌه لذا ٌمكن اقامتها  فً داخل حدود التصامٌم االساسٌة وضمن البلوك 
المخصص لها شرط توفٌر وحدات معالجه وفق التعلٌمات والضوابط وفً حالة عدم امكانٌه السٌطره على 

ئح الكرٌهه وماشاكل( فٌحدد الموقع خارج حدود التصامٌم االساسٌه ووفق كافة جوانب التلوث ) الروا
 المحددات الموقعٌه لذلك النوع من االنشطه والمذكوره تفصٌبل ضمن التعلٌمات.

 صنف)ج(
وهً باقً النشاطات االنسانٌة والتً ٌنجم عنها تلوث بسٌط ٌمكن معالجتة كالمعامل الصناعٌة التً ال ٌنتج 

وظ والمشارٌع الزراعٌة الصؽٌره والمجمعات السكنٌة والفنادق والمستشفٌات والتً ٌنتج عنها عنها تلوث ملح
ملوثات ذات محتوى عضوي بالدرجه الرئٌسٌة وٌمكن معالجتة بسهوله من خبلل وحدات معالجة , لذا ٌمكن 

ركزٌة بالسماح الصحاب اقامتها فً داخل حدود التصامٌم االساسٌة وبدون تحدٌد وخارجها ووفقاً للتعلٌمات الم
 المزارع باقامة صناعات ؼٌر ملوثة للبٌئة داخل مزارعهم.

 
ٌجب على . وللمشروع البٌئً لؤلثر تحلٌل على الخاصة بكل مشروع إستثماري جدوىال دراسة تحتوي ان ٌجب

متعلق بدراسة المستثمر أن ٌعهد الى مكتب إستشاري من القطاع الخاص له خبرة فً مجال البٌئة إلنجاز الجزء ال
 تقٌٌم األثر البٌئً للمشروع من دراسة الجدوى.

 تقوٌم رسوم تفرض ال البٌئة تحسٌن و حماٌة دائرة ان الى االشارة وتجدر الى وزارة البٌئة.  ذلك وٌقدم الطلب بعد 
 اجابتها تعطً ما عادة التً المذكورة الدائرة قبل من الطلبات مراجعة تتمو .لها المقدمة الطلبات استمارات ومراجعة

 االحٌان بعض وفً . الطلب تقدٌم تارٌخ من اسابٌع ثبلثة الى اسبوعٌن خبلل الوثٌقة منح عدم او البٌئة وثٌقة بمنح
 .المعاملة ٌإخر قد مما المختبرٌة التحلٌبلت طلب او الموقعً بالكشؾ رةئ االد تقوم

 
وستقوم .بالنشاط الفعلً  بدءال أو / و بناءال مضً قدما فًال ٌمكن للمستثمر ، وثٌقة اإللتزام البٌئًبعد الحصول على 

.البٌئًالتقرٌرب مراقبة مدى التزام المستثمرو تفتٌشبال  وزارةال
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 التشغٌل

 الضرٌبــــة
وقانون اإلستثمار الصناعً للقطاعٌن الخاص 13ٌشمل هذا القسم المشارٌع ؼٌر المشمولة بقانون اإلستثمار رقم 

تعتبر معفاة من ف  ٌنالمذكور ٌن. أما المشارٌع اإلستثمارٌة المشمولة بالقانونالمعدل 1998ة لسن 20والمختلط رقم 
 . حددت فً هذٌن القانونٌن لسنوات عدةدفع الضرائب 

 
 الدخل ضرٌبة وهً قانوًنا المكلؾ ٌتحملها التً الضرائب من انواع اربعة العراق فً الضرٌبً النظام ٌتضمن

 وٌستند .العرصات وضرٌبة العقار وضرٌبة الشركات الدخل المفروضة على ضرٌبةو المفروضة على األفراد
 عن بالكشؾ نفسه المكلؾ قٌام على الضرٌبة جباٌة وفً للمكلؾ الضرٌبً االستحقاق تقدٌر اجراءات فً النظام
 المكلؾ من تمؤل خاصة استمارات بملء الضرٌبً للتحاسب الخاضعة المنصرمة المالٌة للسنة دخله ومقدار مصادر
وسنتناول أدناه ضرٌبة الشركات  .المكلؾ فٌها ٌقٌم التً السكنٌة المنطقة فً الضرائب هٌئة فرع إلى وتسلم نفسه

 وضرٌبة األفراد فقط.

 الضرٌبً التحاسب لغرض التسجٌل

. وتحصل الشركات الشركات تسجٌل قسم قبل من لها ٌعطى الضرٌبً للتحاسب خاص رقم على الشركات تحصل
 التحاسب ألؼراض الشركة تسجل ان وٌجب رقم تحاسب ضرٌبً خاص بكل نوع من أنواع الضرائب. على

ا تتحاسب ان وعلٌهابدأ نشاطها.  من خبلل شهر واحد الضرٌبً ًٌ  السنة إنتهاء على اشهر ثبلثة مرور بعد ضرٌب
 .المالٌة

  الشركات المفروضة على دخلال ضرٌبة

 صغافً مغن % ٘ٔ تبلغػ موحغدة  هغً نسغبة  ٕٗٓٓ نٌسان منذ الشركات جمٌعالمطبقة على  الدخل ضرٌبة إن نسبة
 جمٌغع دخغل علغى تسغتحق الضرٌبة هذه فان ٩٩ٕٔ لعام ٖٔٔ رقم الدخل ضرٌبة قانون ٌنص وكما المتحقق. الدخل
ن ٌانولى قفٌه )باستثناء تلك المعفاة إستنادا ا العاملة األجنبٌة للشركات المتحقق الدخل بضمها الخاص القطاع شركات
 .(لنافذةا اإلستثمار

 

 ضرٌبة دخل األفراد
 تزٌد ال بحٌث أصبحت جوهري بشكل تخفٌضها تم قد والشركات االفراد على المفروضة الدخل ضرٌبة من كل ان
 ٰهذا وبموجب . ٕٗٓٓ لعام ٩ٗ المرقم المإقتة االئتبلؾ سلطة قرار بموجب وذلك % ٘ٔ االعلى عن حدها فً

 الدخل مستوى حسب الضرٌبة معدالت وتتراوح المكلفون، بها ٌتمتع التً القانونٌة السماحات سقوؾ رفع تم االمر
 اجراءات ٩٩ٕٔ لعام ٖٔٔ رقم النافذ الدخل ضرٌبة قانون وٌنظم %.٘ٔ ٌبلػ اعلى حد إلى  %3 ٌبلػ ادنى حد من

 .دفعها فً التؤخر او ستحقةالم الضرائب دفع عدم عن الناتجة والعقوبات األستئناؾ واجراءات الضرٌبة تحصٌل

 التقاعد والضمان اإلجتماعً للعمال
والضمان  التقاعد مإسسة  /العمل وزارة لدى التسجٌل االعمال، ممارسة وقبل الشركات، كافة على ٌتوجب

والرواتب  العاملٌن عدد اساس على المبنٌة االجتماعً الضمان استقطاعات مقابل امانات ودفع للعمال االجتماعً
 على رقم الوصل وٌحتوي .المبلػ تسدٌد ٌإٌد الوزارة من استبلم وصل على المستثمر وٌحصل .اشهر لثبلثة قدرةالم

الضمان  وٌبلػ .فصلً اساس على ذلك بعد االجتماعً الضمان مستحقات وتسدد .للشركة االجتماعً الضمان
وتسدد  %. ٘ المستخدم همةومسا % ٕٔ العمل رب مساهمة وتكون .المستخدم رواتب من % ١ٔ االجتماعً
 الخطوة االولٌة ان .معتمدة بصكوك للعمال االجتماعً والضمان التقاعد مإسسة الى العمل اصحاب قبل من الدفعات
 لهذه رسوم مصاحبة وهنالك .واحد اسبوع حوالً تتطلب استبلم وصل على والحصول العمل وزارة لدى للتسجٌل
 .العملٌة
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 إجراءات اإلستٌراد والتصدٌر

 عامة ونظرة مقدمة 
 االمر المإقتة االئتبلؾ سلطة اصدرت كما العراق فً الكمركٌة التعرٌفة ٩٩ٗٔ لسنة ٖٕ رقم الكمارك قانون ٌنظم
 امر واًٌضا .العراقٌة( والمطارات والموانئ الحدود لمراقبة والخاص باإلجراءات المإقتة (ٖٕٓٓ لسنة ٙٔ رقم

 لوزارة التابعة علٌها والسٌطرة الحدود تؤمٌن دائرة بموجبه أُنشئ الذي )ٖٕٓٓ لسنة ٕٙ رقم المإقتة االئتبلؾ سلطة
  .العراقٌة الحدود على واالشخاص البضائع حركة على الرقابة بها انٌطت التً الداخلٌة

 اإلستٌراد 
 

%  5بإستٌفاء  تقوم الحكومة العراقٌة 70المعدلة باألمر رقم  54و  38إستناداً الى أوامر سلطة اإلئتبلؾ المرقمة 
نٌسان  15كرسم إعادة إعمار على قٌمة كافة  البضائع المستوردة الى العراق من كافة الدول وذلك إعتباراً من 

 المستوردة والسلع البضائع الؽذاء والدواء والمبلبس والكتب. كما إستثنى اإلعمار اعادة رسم من .  واستثن2004ً
 قبل من المستوردة والبضائع السلع إلى اضافة لها لوكاالت التابعةوا المإسسات وجمٌع التحالؾ قوات قبل من

والمنظمات ؼٌر الحكومٌة والمنظمات الدولٌة والدبلوماسٌٌن   التحالؾ قوات مع العاملٌن العراقٌٌن ؼٌر المقاولٌن
 وحكومات التحالؾ والبضائع المستوردة ضمن برنامج النفط مقابل الؽذاء.

لحدود العراقٌة الخضوع إلجراءات تتضمن مراجعة مكتب الجوازات ن ٌعبرون الذٌٌجب على كل األشخاص ا
   الى مراجعة قائمة الشحن وتفتٌش البضاعة. لبضائع المستوردة فتخضع تفتٌش فً نقطة التفتٌش الجمركٌة. أما  االو
 

 هٌكل التعرٌفة
% على كافة البضائع 5إلعمار" بمقدار كما تم ذكره فً الصفحة السابقة، ٌقوم العراق حالٌاً بفرض "رسم إعادة ا

الؽذاء والدواء والمبلبس والكتب والفقرات المتعلقة بالمساعدات اإلنسانٌة. كذلك المستوردة الى العراق بإستثناء 
إستثنى  قوات التحالؾ والمنظمات ؼٌر الحكومٌة والحكومات األجنبٌة والشركات التً تقوم بؤعمال إعادة اإلعمار 

وتبقى معلقة كافة الرسوم والتعرٌفات الجمركٌة ورسوم دولٌة والوكاالت التً تقدم المساعدات. والمنظمات ال
دوالراً  30اإلستٌراد والرسوم اإلضافٌة: وقد كان اإلستثناء الوحٌد هو رسم الكشؾ على دخول العربات بمقار 

 للشاحنة الواحدة. 
 
نسب  12/1/2010من قبل مجلس النواب العراقً بتارٌخ ٌنظم قانون التعرفة الكمركٌة الجدٌد والمصادق علٌه و

رسوم الوارد الكمركً على البضائع المستوردة وفق النسب المنصوص علٌها فً جداول تعرٌفة الرسوم الكمركٌة 
 والروزنامة الزراعٌة الملحقة به

 

 التقٌٌم الجمركً 
ة من االتفاقٌة العامة للتعرٌفات الجمركٌة والتجارة لعام وفقا للمادة السابعرسم إعادة اإلعمارل تحدٌد القٌمة المقررةٌتم 

 .54 رقم ( ، والتً اعتمدت فً أمر سلطة االئتبلؾ المإقتةGATT )الؽات 1994
 

   الٌطلب العراق إجراء الفحص على البضاعة قبل الشحن. الفحص قبل الشحن:
 

شهادة منشؤ  قد ٌطلب مدٌر عام الجمارك،  1984لسنة  23حسب ما جاء فً قانون الجمارك رقم  قواعد المنشأ:
 منفصلة. وفً الممارسة عادة ما تطلب هذه الشهادة مصدقة من ؼرفة التجارة أو أي جهة مماثلة فً بلد المنشؤ.

 التصدٌر
 .54وأمر سلطة اإلئتبلؾ رقم  1984لسنة  23 مإن القانون الذي ٌحكم  الصادرات هو قانون الجمارك رق

 
  .والتصدٌر ، قسم االستٌراد التخطٌط وزارة التجارة، دائرة ترخٌص من إلى العراق من الصادرات جمٌع تخضع
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دوالر أمرٌكً للطن  35التوجد تعرٌفة على الصادرات ؼٌر تلك المفروضة على خردة المعادن والبالؽة  التعرٌفة:
 الواحد.

 
 التجارة العابرة )الترانزت(

وإستناداً الى أمر  .على البضائع العابرة التفرض أٌة رسوملحاضر، كذلك بما إن الرسوم الجمركٌة معلقة فً الوقت ا
 الٌطبق رسم إعادة اإلعمار على السلع العابرة. 54سلطة اإلئتبلؾ رقم 

 
 التعلٌمات الفنٌة والمقاٌٌس

تجات فً الجهاز المركزي للتقٌٌس والسٌطرة النوعٌة هً الجهة الحكومٌة المستقلة السإولة عن مراقبة مقاٌٌس المن
فحص ومعاٌنة البضائع المحلٌة من ناحٌة العناصر الصحٌة والسبلمة والنوعٌة. ٌقٌم بالعراق.ٌقوم الجهاز المذكور 

شإون منظمة التقٌٌس الدولٌة وٌقدم معونة فنٌة الى الدوائر المسإولة عن براءة اإلختراع و مع الجهاز عبلقات
. العراق عضو فً المنظمة  مقٌاس للمنتجات 3000اق حالٌاً حوالً خرى تتعلق بحقوق الملكٌة الفكرٌة. ٌملك العرا

 . (ISO)الدولٌة للتقٌٌس 
 

 مقاٌٌس الصحة الغذائٌة والصحة النباتٌة
كما تقوم وزارة الزراعة تقوم وزارة الزراعة بإصدار شهادة الصحة النباتٌة قدر تعلق األمر بالمنتجات الزراعٌة. 

أما شهادة الصحة الؽذائٌة فتصدرعن  وزارة الصحة  وانٌة بالنسبة للحٌوانات الحٌة.كذلك بإصدار شهادة الصحة الحٌ
 بالنسبة للمنتجات الؽذائٌة المصنعة. 

 
 بالتجارة متصلةنظام حقوق الملكٌة الفكرٌة ال

ٌقوم . كون المحرك للتنمٌة االقتصادٌةبؤنها ست عترؾلحماٌة الملكٌة الفكرٌة ، والتً ٌسٌاسة قوٌة  العراق ٌتبع
العراق حالٌاً بتحدٌث قوانٌن الملكٌة الفكرٌة بهدؾ جعل النظام التشرٌعً للبلد مبلئماً لمتطلبات إتفاقٌة منظمة التجارة 

 (:TRIPSبالتجارة )إتفاقٌة  المتصلةالعالمٌة الخاصة بحقوق الملكٌة الفكرٌة 

   موجب أمر سلطة اإلئتبلؾ الموقتة ب1957لسنة  21العبلمات التجلرٌة والمإسرات رقم  قانونلقد تم تعدٌل
 80رقم 

  بموجب أمر سلطة رقم  1970لسنة  65تم تعدٌل قانون براءة اإلختراع والنماذج الصناعٌة اإلئتبلؾ رقم
81 

  83بموجب أمر سلطة اإلئتبلؾ رقم  1971لسنة  3تم تعدٌل قانون حق المإلؾ رقم. 
 

ضمن ما  تشمل التً ٌة الفكرٌة ، والترتٌبات اإلقلٌمٌة أو الثنائٌةالعراق عضو فً العدٌد من االتفاقٌات الدولٌة للملك

  :تشمل

 ( المصادق علٌها بموجب القانون رقم  1967اتفاقٌة بارٌس لحماٌة الملكٌة الصناعٌة )لعام  212قانون
1975.  

 المنظمة العالمٌة للملكٌة الفكرٌةمعاهدةWIPO) )لعام  212علٌها بموجب القانون رقم  التً تمت المصادقة
  .1976فً كانون الثانً عام  (WIPOالـ). العراق اصبح عضوا فً 1975

 1985لسنة  41القانون رقم بدق علٌها اصماالتفاقٌة العربٌة لحماٌة حقوق التؤلٌؾ والنشر ؛ ال.  

 1985لسنة  41قانون رقم المصادق علٌها بالحقوق الملكٌة الفكرٌة لمعاهدة العربٌة ال. 
 

 تجارة الخدمات
عهغد جدٌغد لتطغوٌر  من المتوقع أن ٌكون تحول العغراق مغن االقتصغاد المخطغط مركزٌغا إلغى اقتصغاد السغوق ، فاتحغة

وتوسٌع قطاع الخدمات. إن الحكومة مصممة على زٌادة حصة الخدمات فً الناتج المحلً اإلجمالً من خبلل جغذب 
 .االستثمارات األجنبٌة ، فضبل عن تولٌد الموارد المحلٌة

 
. فً اآلونة األخٌرة أدت التؽٌٌرات 2003كان هناك توسع كبٌر فً مجاالت خدمات التجزئة والبناء منذ عام لقد  

فً السٌاسة فً العراق الى فتح قطاعات خدمات هامة مثل الخدمات المالٌة والتؤمٌن واالتصاالت السلكٌة 
ولة المزٌد من الفرص الجدٌدة. عبلوة على الشركات المملوكة للد إعادة تؤهٌلأن تحقق  والبلسلكٌة. ومن المتوقع
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ل االستثمار األجنبً ، والذي ٌنبؽً أن ٌإدي ٌذلك ، إن قوانٌن ولوائح االستثمار الجدٌدة فً العراق تشجع تسه
 رإوس األموال إلى قطاع الخدمات. بدوره إلى اجتذاب 

 
مختلؾ اإلدارات  هناك الخدمات ، بٌد أناع قطالمسإول األول عن مراقبة التجارة الدولٌة فً  إن وزارة التجارة هً

 الخدمات.قطاع والوكاالت المشاركة فً الشإون التنظٌمٌة المتصلة بالتجارة فً 
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 (بغدادملحق دلٌل المستثمر فً )
 

 بغدادالفرص اإلستثمارٌة فً محافظة 
 

 ن اسكقطاع األأوالً:
تشٌر التقدٌرات  إلى وجود عجز  ما ومحافظة بؽداد خصوصا نقصا كبٌرا فً قطاع االسكان.ٌعانً العراق عمو

مبلٌٌن وحدة سكنٌة بعموم العراق متضمنة العجز السكنً الصافً وتعوٌض الوحدات السكنٌة القدٌمة أو  3,5بحدود 
 المبنٌة من مادة ؼٌر ثابتة إضافة إلى متطلبات الزٌادة السكانٌة الطبٌعٌة.

%( من مجموع سكان العراق اي ان حاجة محافظة بؽداد من النقص 23,6سكان محافظة بؽداد ٌشكلون نسبة )ان 
 ( وحدة سكنٌة.862000المقدر هً )

% ونسبة العوائل التً 78إن نسبة العوائل التً تسكن فً وحدات سكنٌة مستقلة )أسرة واحدة فً البٌت( حوالً 
  %.8% إما نسبة العوائل )ثبلث اسر او اكثر( فهً أكثر من 14الً تسكن )أسرتان فً الوحدة السكنٌة( حو

إن زٌادة الطلب على الوحدات السكنٌة بسبب النقص الكبٌر فً عدد الوحدات جعل االستثمار فً هذا القطاع مربحا 
 ان طرٌقة البناء التً تتجه نحوها المحافظة هً المجمعات السكنٌة العمودٌة المتكاملة.  ورائجا.

 نات تخص قطاع السكنبٌا

                                          647723  عدد الوحدات السكنٌة فً بؽداد                                  

  8,2                 2م 50نسبة االسر فً بؽداد التً تسكن فً دار اقل من  % 

    21,3             2م100نسبة االسر فً بؽداد التً تسكن فً دار اقل من % 

  29,8              2م 150نسبة االسر فً بؽداد التً تسكن فً دار اقل من      % 

   15,5             2م 200نسبة االسر فً بؽداد التً تسكن فً دار اقل من % 

   21,2             2م 300نسبة االسر فً بؽداد التً تسكن فً دار اقل من % 

 3,2         2م 500ؽداد التً تسكن فً دار اقل من نسبة االسر التً فً ب  %    

 قطاع الصناعةثانٌاً: 
ٌعتبر القطاع الصناعً من القطاعات االستثمارٌة الواعدة فً الببلد , وفرة الموارد الطبٌعٌة واألٌدي العاملة الماهرة 

قتصادي الذي شهده العراق بعد والكفوءة كذلك  وفرة المٌاه جعل الصناعة قطاعا ناجحا خصوصا بعد التحسن اال
 $( فً السنة. 3800لٌصل  إلى ) 2010فً عام  حٌث ارتفع معدل الدخل السنوي للفرد 2003

هناك العدٌد من الفرص الواعدة فً هذا القطاع حٌث أعدت وزارة الصناعة و المعادن  برنامجا لئلصبلح 
ولة مالٌا واقتصادٌا وإدارٌا بهدؾ إٌجاد صٌؽة االقتصادي تضمن دراسة شاملة ألوضاع الشركات المملوكة للد

 .تنازل التدرٌجً إلى القطاع الخاصمناسبة إلعادة هٌكلتها و ال
 -إن أهم القضاٌا التً تسعى الوزارة الى تحقٌقها عن طرٌق االستثمار هً:

ج أو اإلرباح .تؤهٌل وتحدٌث معامل الشركات العامة المملوكة للدولة على أساس المشاركة باإلدارة واإلنتا .1
من قبل الشركات األجنبٌة والممولٌن والتعاقد مع الشركة العامة بهدؾ زٌادة الطاقة اإلنتاجٌة للمصانع 

  للوصول إلى الطاقة التصمٌمٌة لتؽطٌة حاجة السوق المحلٌة الكبٌرة من اإلنتاج.
  تحوٌل عدد من المعامل إلى شركات مساهمة. .2
  شروط تؤهٌل هذه المعامل من  المستثمر. تؤجٌر المعامل لمدة محدودة مع وضع .3
الدعوة لبلستثمار فً المشارٌع التً لها حاجة ماسة وطلب كبٌر فً السوق المحلٌة خاصة الصناعات التً  .4

تعتمد على المواد األولٌة المتوافرة محلٌا و منها الصناعات التحوٌلٌة المعتمدة على الؽاز مثل)األسمدة 
  ت و مصانع الحدٌد والصلب(و الصناعات التعدٌنٌة والصناعات اإلنشائٌة.بؤنواعها والبتر وكٌمٌاوٌا

 
ٌوجد فً محافظة بؽداد العدٌد من األراضً إلقامة المصانع وفً مناطق مختلفة,ففً قضاء المدائن / ناحٌة الوحدة 

لتصمٌم األساس ( دونم  باإلضافة إلى مناطق أخرى تم استحداثها فً ا 400تم تخصٌص منطقة صناعٌة بمساحة  ) 
  لصناعة الحدٌد والصلب و األلمنٌوم والصناعات األخرى.
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 قطاع الصحةثالثاً: 
إن االنفاق الحكومً من خبلل الموازنة االستثمارٌة للدولة ما زال ؼٌر كاٍؾ فً دعم هذا القطاع فً الوقت الذي فٌه 

  تساوي الخدمات المقدمة فً المنطقة.كثٌر من المإسسات الصحٌة ؼٌر مإهلة بصورة تجعلها تقدم خدمات صحٌة 
( مستشفى ؼٌر كافً على تقدٌم الخدمات الصحٌة اذا ما قورنت بعدد العملٌات 77ان عدد مستشفٌات بؽداد البالػ )
مثبل لذا  كثٌر من العراقٌٌن ٌتم تسفٌرهم  2008عملٌة( فً بؽداد لسنة 176043الجراحٌة الكبرى والمتوسطة ) 

  هم الخاصة أو أحٌانا على نفقة وزارة الصحة فً بعض اإلمراض.فقتالعبلج على نخارج العراق إلؼراض 
وعلى ضوء المعطٌات أعبله تهدؾ إستراتجٌة الهٌئة إلى دعم وتحسٌن القطاع الصحً فً بؽداد من خبلل 

ت األجنبٌة االستثمارات األجنبٌة وتعزٌز الشراكة بٌن القطاع الخاص والعام خصوصا توجه الهٌئة نحو االستثمارا
التً تدخل التكنولوجٌا الحدٌثة المتضمنة األجهزة الطبٌة الحدٌثة وكذلك التركٌز على إن تكون إدارة المإسسات 
الصحٌة االستثمارٌة من قبل مبلكات أجنبٌة لخلق تبادل الخبرات التً عن طرٌقها ٌتم نقل األفكار والعلوم الطبٌة 

  الحدٌثة إلى البلد.
تنسٌق مع وزارة الصحة لخلق الفرص االستثمارٌة فهناك عدٌد من المستشفٌات التً ال توجد تسعى الهٌئة و بال

تخصٌصات مالٌة إلعادة التؤهٌل ٌمكن تؤهٌلها عن طرٌق االستثمار كما إن بؽداد بحاجة إلى مجموعة من 
مستشفٌات عامة كما إن المستشفٌات التخصصٌة االستثمارٌة فً جراحة العٌون و التجمٌل والعقم وعملٌات القلب و 

  وكسجٌن.المحافظة تحتاج إلى بعض الصناعات فً مجال االدوٌة والمختبرات ومعمل أ
 بٌانات تخص القطاع الصحً فً بغداد

               (2008)          10513عدد االسرة المهٌئة للرقود 

                     (2008)         % 43,9معدل اشؽال االسرة 

 (2009)              1951طباء االختصاص             عدد اال 

           (2009)             3624عدد االطباء ؼٌر اختصاص 

                     (2009)              2026عدد اطباء االسنان 

 قطاع الزراعةرابعاً: 
 مقومات الزراعة فً بغداد -

  وجود نهر ٌشطر المحافظة نصفٌن. .1
األساسٌة الآلزمة للتوسعات الزراعٌة متمثلة فً شق الطرق الزراعٌة وتوصٌل الطاقة  توفر البنٌة .2

الكهربائٌة وحفر اآلبار وتوفٌر كافة مستلزمات اإلنتاج مما ٌإدي إلى زٌادة المساحة الزراعٌة المزروعة 
  بالخضر والفاكهة والمحاصٌل الحقلٌة.

لتوعٌة المستثمرٌن باإلضافة إلى وجود  المراكز العلمٌة ٌوجد فً المحافظة العدٌد من المراكز اإلرشادٌة  .3
التابعة لكلٌة الزراعة و محطات مركز البحوث الزراعٌة ومحطات مركز بحوث التصحر ودوائر 
البحوث التابعة إلى وزارة الموارد المائٌة ومختبرات الشركة العامة للبٌطرة والشركة العامة للثروة 

  ز والمختبرات الموجودة فً المحافظة فً هذا المجال  .الحٌوانٌة والعدٌد من المراك
وجود مركز إلنتاج األسمدة العضوٌة لتحسٌن التربة دون الرجوع الى استخدام األسمدة الكٌمٌاوٌة  .4

  ومعقمات التربة.
 

عن العاصمة هً جاهزة لبلستثمار حٌث وفرة المٌاه و األراضً  إن معظم األراضً فً االقضٌة الستة الخارجة
  المستصلحة خصوصا فً بعض النواحً مثل ناحٌة الوحدة حٌث توجد مشارٌع أروائٌة تؽطً معظم أراضٌها.

إما فً مجال الثروة الحٌوانٌة,ففً قضاء أبً ؼرٌب تنجح كثٌر من مشارٌع الثروة الحٌوانٌة هناك خصوصا فً 
على القرى المجاورة مثل قرٌة الذهب تربٌة العجول و معامل األلبان حٌث كان اعتماد معمل أبً ؼرٌب لؤللبان 

  األبٌض.كما ٌمكن االستثمار فً مجال الدواجن خصوصا منطقة شمال بؽداد )قضاء المشاهدة( .
 إما االستثمار بتربٌة األسماك فهناك عدٌد من المناطق مثل منطقة التاجً و الٌوسفٌة والمناطق القرٌبة من نهر دجلة.
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 بٌانات تخص قطاع الزراعة

 دونماً   482502حة االراضً الزراعٌة فً بؽداد                              مسا 

                         دونماً   384885مساحة اراضً الزراعة الجارٌة فً بؽداد 

                          دونماً   63376مساحة اراضً المحاصٌل الدائمة فً بؽداد 

 دونماً   6688بؽداد                           المقترنة فً  مساحة اراضً الزراعة 

                دونماً   19062مساحة اراضً المروج والمراعً الدائمة فً بؽداد 

                                        ونماً   187مساحة اراضً االحراش والؽابات 

                          دونمات  8304                                         اخرى 

 قطاع التربٌة والتعلٌمخامساً: 
 ٌعتبر قطاع التربٌة و التعلٌم من القطاعات المهمة فً الببلد لما له من اهمٌة فً تطوٌر كافة القطاعات االخرى. 
سسات ٌوجد فً محافظة بؽداد العدٌد من الفرص الواعدة فً مجال التربٌة والتعلٌم حٌث المحافظة تحتاج الى المإ

العلمٌة المعاصرة بمختلؾ مستوٌاتها ابتداء من رٌاض االطفال الى الجامعات خصوصا المإسسات التً تستخدم 
 التقنٌات العلمٌة والتربوٌة الحدٌثة.

 الجامعات الحكومٌة فً بؽداد 

 .جامعة بؽداد 

 .الجامعة المستنصرٌة 

 .الجامعة التكنولوجٌة 

 .جامعة النهرٌن 

 ادالكلٌات االهلٌة فً بؽد 

 .كلٌة التراث 

 .كلٌة المنصور 

 .كلٌة الرافدٌن 

 .كلٌة المؤمون 

 .كلٌة بؽداد للعلوم االقتصادٌة 

 .كلٌة بؽداد للصٌدلة االهلٌة 

 .كلٌة مدٌنة العلم 

 .كلٌة دجلة 

 .كلٌة الٌرموك 

 .كلٌة محمد الكسنزان 

 بٌانات تخص قطاع التربٌة والتعلٌم

                   142                                   عدد رٌاض االطفال فً بؽداد                                  

                              1905                    عدد المدارس االبتداءٌة فً بؽداد                              

                          1064904                      عدد التبلمٌذ فً المدارس االبتدائٌة                         

                           933                 عدد مدارس المرحلة الثانوٌة فً بؽداد                                  

                       491187                     عدد التبلمٌذ فً مرحلة التعلٌم الثانوي                            

                            91                       مدارس التعلٌم المهنً فً بؽداد                                      

                                      ً18240               عدد الطلبة فً التعلٌم المهن                           

 0403      6332-6332   انحكٕيٛة نسُة  ة انًمسٕنٍٛ فٙ جبيعبت بغذادعذد انطهس                           
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 قطاع السٌاحةسادساً: 
تعتبر بؽداد من المدن السٌاحٌة الشهٌرة على المستوى العربً والعالمً.فً السٌاحة الدٌنٌة هناك العدٌد من 

مٌة المقدسة والحضرة القادرٌة المقدسة باإلضافة إلى العدٌد من أضرحة األضرحة الدٌنٌة التً أهمها الحضرة الكاظ
 التارٌخٌة. الشخصٌات اإلسبلمٌة وكذلك المساجد

وفٌما ٌتعلق بالتراث واآلثار ٌوجد فً بؽداد عدد من المواقع األثرٌة التً  ٌرتادها كثٌر من السائحٌن العرب 
  لعراق إلى أكثر من ملٌون سائح.واألجانب خصوصا,حٌث كان ٌصل عدد السائحٌن فً ا

( 5لم ٌشهد قطاع السٌاحة إي تقدم على الرؼم من الطلب الواضح فٌه,ففً بؽداد ٌوجد ما ٌقرب ) 1990منذ عام 
فنادق خمسة نجوم وجمٌعها تحتاج إلى إعادة تؤهٌل  فً الوقت الذي فٌه أجور السكن فٌها لٌست منخفضة.إما فٌما 

الترفٌهٌة فٌوجد فً المحافظة العدٌد من هذه المواقع لكن لم ٌشهد فٌها تطور ٌضاهً ما ٌخص المنتجعات السٌاحٌة و
موجود فً المنطقة فً الوقت الذي نرى فٌه الطوابٌر التً تقؾ إمام تلك المتنزهات والمنتجعات السٌاحٌة فً األعٌاد 

  والمناسبات.
  -ة السٌاحة من اجل النهوض بهذا القطاع أهمها :طرحت الهٌئة مجموعة من الفرص االستثمارٌة بالتعاون مع هٌئ

 .جزٌرة بؽداد السٌاحٌة  

 .تؤهٌل القصور الرئاسٌة  

 .أبنٌة موقع ساعة بؽداد سابقا  

 .مدٌنة العاب متكاملة فً المدٌنة الرٌاضٌة فً منطقة الصابٌات  

 .تطوٌر وتؤهٌل المجمع السٌاحً فً المدائن 

 
 متاحف بغداد

 ًالمتحؾ العراق 

 ؾ البؽداديالمتح 

 ًمتحؾ التارٌخ الطبٌع 

 
 اهم المتنزهات فً بغداد

 حدٌقة حٌوانات بؽداد 

 شارع ابو نإاس 

 متنزه المسبح 

 مدٌنة االلعاب 

 جزٌرة بؽداد السٌاحٌة 

 المواقع الدٌنٌة والتارٌخٌة

 الحضرة الكاظمٌة 

 جامع االمام االعظم 

 جامع براثا 

 منارة سوق الؽزل( جامع الخلفاء( 

 ًجامع الخبلن 

 لمدرسة المستنصرٌةا 

 ًالقصر العباس 
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 قطاع التجارة والخدماتسابعاً: 
تعتبر بؽداد مركزا تجارٌا مهما فً العراق خصوصا العاصمة.هناك العدٌد من األسواق التجارٌة الكبٌرة فً 

 2004( مسوحات عدة منذ cipeالمحافظة وفً مختلؾ األنشطة االقتصادٌة.أجرى مركز المشروعات الدولٌة )
مجتمع رجال اإلعمال فً العراق لمعرفة وجهة نظرهم ,كان معظم الذٌن شملهم المسح ٌعملون بالتجارة  على
  %( وهذا بسبب إن هذا القطاع ٌدر إرباحا جٌدة لرجال اإلعمال.48)

رة(  إن هناك عدٌد من الفرص الجٌدة فً هذا القطاع ,جمٌع بناٌات األسواق المركزٌة فً بؽداد)التابعة لوزارة التجا
  هً حالٌا معروضة لبلستثمار كما إن بؽداد تحتاج الى أسواق جدٌدة و موالت ومطاعم .

إما فً االقضٌة و النواحً خارج حدود العاصمة,فهناك العدٌد من األراضً المخصصة لهذا القطاع خصوصا 
  السرٌعة. الخارجٌةمراكز االقضٌة إذ ال توجد أسواق تجارٌة او مطاعم معاصرة  خصوصا على الطرق 

 


