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معلومات أخرى ضرورٌة للمستثمر.

إخالء المسؤولٌة
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الدولٌة ( )USAIDأو حكومة الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة.
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 -1التعرٌؾ بالعراق وكركوك
نبذة عن هٌئة إستثمار كركوك
تشكلت الهٌئة الوطنٌة لالستثمار بموجب القانون رقم  13لسنة  2006والمنشور بالجرٌدة الرسمٌة بالعدد  4031فً
 .2007⁄ 1⁄ 17واستنادا للقانون المذكور تشكلت فً كافة المحافظات هٌئات إستثمار محلٌة ترتبط بالمحافظ وتخضع
لرقابة مجلس المحافظة .
أهداف الهيئة
تهدؾ هٌئة إستثمار كركوك إلى االعٙبَ ثبٌٕٛٙض ثبٌٛالغ االعزثّبسٚ ٞاٌزّٕ ٞٛفِ ٟذبفظخ وشوٛن ثشىً خبص ٚفٟ
اٌؼشاق ثشىً ػبَ ٚرٌه ِٓ خالي إٌٛٙض ثبٌٛالغ االلزصبدٌٍّ ٞذبفظخ ِٚب٠شرجظ ثّثً ٘زٖ اٌؼٍّ١خ ِٓ رطٛس دضبسٞ
ػٍ ٝجّ١غ اٌّغز٠ٛبد االجزّبػ١خ ٚاٌثمبف١خ ٚاٌذضبس٠خ ِٓ خالي األر:ٟ
 خٍك اٌفشص االعزثّبس٠خ ف ٟاٌّذبفظخ ػٓ طش٠ك اػذاد اٌخبسطخ االعزثّبس٠خ ٌٍّذبفظخ.
 رٛف١ش ث١ئخ جبرثخ ٌالعزثّبس
 اٌغؼٌ ٟزذغ ٓ١ظشٚف االعزثّبس اٌّذٍٚ ٟاالجٕجٟ
 رذذ٠ذ ارجب٘بد اٌؼًّ فِ ٟجبي االعزثّبس ثّب  ِٓٛ٠رذم١ك اٌّصبٌخ اٌؼبِخ.
ٌ ؼت دٚس اعبع ٟف ٟرجبٚص اٌؼمجبد اٌز ٟرٛاجٗ االعزثّبس ف ٟالعراق.
رؤٌة الهٌئة
االعزثّبس ٠ز١خ اِىبٔ١بد ٘بئٍخ ٌزذم١ك إٌٛٙض االلزصبد ٛ٘ٚ ٞاعٕبد ٌذٚس اٌذٌٚخ ف ٟاٌزّٕ١خٚ .اْ اٌؼًّ ػٍ ٝأجبح
اٌّشبس٠غ االعزثّبس٠خ ٠غ ُٙثشىً وج١ش ف ٟخذِخ اٌّجزّغٚ ،ػٍ ٗ١فبْ ِصبٌخ اٌّغزثّشِٛ ٟ٘ ٓ٠ضغ ا٘زّبَ وج١ش ِٓ
لجً اٌ١ٙئخ و ْٛاالعزثّبس ِ٘ ٛغبّ٘خ لّ١خ ف ٟخذِخ اٌّصبٌخ اٌؼبِخٔٚ ،جبح االعزثّبس ٘ٚ ٛعٍ١خ ٌغب٠خ عبِ١خ  ٟ٘ٚسفغ
اٌّغز ٜٛاٌّؼبش ٟف ٟاٌجٍذٚ .ر ٌٟٛاٌ١ٙئخ ا٘زّبِٙب ثبالفىبس اٌؼبٍِخ ف ٟسفغ اٌزّٕ١خ ٚاٌفشص االعزثّبس٠خ اٌز ٟرغ ُٙفٟ
رغش٠غ االعزثّبس ٚرط٠ٛش اٌجٍذ ٌغشض رذٍٙ٠ٛب اٌِ ٝشبس٠غ ِٕزجخ ِٓ خالي رزٌ ً١اٌصؼٛثبد ٚاٌؼٛائك اٌز ٟرمف فٟ
طش٠ك ػٍّ١خ االعزثّبس ٚ .وزٌه اعزثّبس لٛح سؤٚط االِٛاي اٌّذٍ١خ ٚاالجٕج١خ ٔٚمً اٌزىٍٕٛج١ب اٌذذ٠ثخ ٚا٠جبد فشص
ػًّ ٚاٌزمٍ ً١ا ٚاٌذذ ِٓ ظب٘شح اٌجطبٌخ ف ٟاٌجٍذ ٚخٍك سٚح إٌّبفغخ ٚاٌزشو١ض ػٍ ٝرط٠ٛش اٌؼشاق.

الجغرافٌة

ٌقع العراق فً الشرق األوسط على حدود الخلٌج العربً بٌن
إٌران وتركٌا وسورٌا واألردن والمملكة العربٌة السعودٌة والكوٌت.

الحدود البرٌة للعراق
إجمالً الحدود طوالً 3650 :كم؛ طول حدوده مع الدول المجاورة:
مع إٌران  1458كم ،مع األردن  181كم ،مع الكوٌت  240كم،
مع المملكة العربٌة السعودٌة  814كم ،مع سورٌا  605كم ،ومع
تركٌا  352كم.
مساحة العراق
اإلجمالٌة 438317 :كم 2موزع  437367كم 2أرض و950
كم 2مٌاه.
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مساحة وموقع محافظة كركوك
تبلػ مساحة المحافظة  9679كم 2وتشكل ما نسبته  %2،2من مساحة العراق
الكلٌة .وتقع مدٌنة كركوك فً شمال القسم األوسط من العراق  ،وتبعد عن
العاصمة بؽداد حوالً ( )250كم تحد محافظة كركوك من الشمال محافظة
اربٌل ومن الشرق محافظة السلٌمانٌة ومن الجنوب محافظة صالح الدٌن ومن
الؽرب محافظة نٌنوى.
التقسٌم اإلداري
تقسم محافظة كركوك إدارٌا إلى أربعة أقضٌة:





قضاء كركوك
قضاء داقوق
قضاء الدبس
قضاء الحوٌجة

.
معلومات حول محافظة كركوك:
ت العراقٌ.سكنها االكراد والعرب والتركمان
وهً إحدى محافظا ِ
واالشورٌٌن  .و حسب الدالئل الملموسة فان كركوك تشتهر باإلنتاج النفطً،
حٌث ٌوجد فٌها ستة حقول نفطٌة أكبرها فً مدٌنة كركوك وٌبلػ المخزون
النفطً أكثر من 10بلٌون برمٌل ٌ .صدر النفط الشمالً عن طرٌق انبوب نفط
الشمال إلى مٌناء جٌهان التركً وكوك.
مدٌنة كركوك من المدن العرٌقة التً تعود بداٌات ظهورها إلى األلؾ الثانً قبل
المٌالد و ذلك عندما ورد ذكرها فً الكتابات األكدٌة بإسم (أرابخا) .احتفظت هذه المدٌنة بؤهمٌتها الجؽرافٌة و
االقتصادٌة على خارطة بالد ما بٌن النهرٌن على مر العصور.
من الخصائص األساسٌة لمحافظة كركوك إلى ٌومنا هذا:


تركٌبتها السكانٌة ،حٌث كانت على الدوام موطنا للتعاٌش القومً و الدٌنً بٌن مختلؾ األجناس و المذاهب
من الكورد و العرب و التركمان و الكلدواشورٌن و األرمن.



األهمٌة االقتصادٌة الفائقة ،خاصة بعد اكتشاؾ النفط فٌها سنة  1927و الذي ٌشكل إحدى اكبر احتٌاطات
النفط فً العالم .كما تسمى كركوك بمدٌنة الذهب األسود كنٌة بالنفط الذي تشتهر به و مازالت ألسنة اللهب
تتصاعد من حقول (بابا كركر) التً سمٌت فً ؼابر األزمان بالنار األزلٌة و دخلت فً أساطٌر الشعوب
التً استوطنت المنطقة عبر العصور.



ما زالت هذه المحافظة تحتفظ بالكثٌر من المعالم األثرٌة التً تشهد على عراقة تارٌخها و منها القلعة األثرٌة
التً تقع فً وسط مدٌنة كركوك والتً ٌعود تارٌخها الى العصر اآلشوري .كما إن هناك الكثٌر من المواقع
ؼٌر المنقبة فً أنحاء المحافظة.

ثشٔبِج رجبسح ٌٍزّٕ١خ االلزصبد٠خ ف ٟاٌّذبفظبد اٌزبثغ ٌٍٛوبٌخ االِش٠ى١خ ٌٍزّٕ١خ اٌذ١ٌٚخ

دلٌل المستثمر فً كركوك

2



كما تتمٌز هذه المحافظة بخصوبة أرضها حٌث تساهم فً انتاج الحبوب و القطن بالدرجة األولى اضافة الى
انواع شتى من المحاصٌل األخرى ،منها ما تعتمد على المطر و كذلك على األراضً التً تسقى بنهر الزاب
األسفل.

نظرة عن اإلقتصاد:




كركوك هً احد مراكز الصناعة النفطٌة فً العراق و ترتبط مع موانئ البحر المتوسط عن طرٌق مجموعة
من األنابٌب النفطٌة .و كركوك لدٌها أكثر من  10ملٌار برمٌل كؤحتٌاطً نفطً مثبت .فً عام  ،2003ما
تزال كركوك تنتج ما ٌقرب من  1ملٌون برمٌل ٌومٌا ً أي نصؾ صادرات النفط العراقٌة.
معالجة البتروكٌمٌاوٌات
تعتبر الزراعة قطاعا ً مهما ً أٌضا ً فً محافظة كركوك

حقائق حول محافظة كركوك:










الحدود الدولٌة :ال ٌوجد
المركز :كركوك
مدن أخرى كبٌرة :الحوٌجة ودبس وداقوق
الصناعات الكبٌرة :السمنت و النفط
المجاالت التً ٌمكن االستثمار فٌها :البالستك و المنتجات البتروكٌمٌاوٌة األخرى و السجاد الذي ٌحاك ٌدوٌا ً
و الزراعة و الماشٌة
التعلٌم :تؤسست جامعة كركوك فً عام  2002و فً عام  2003تم تسجٌل  1800طالب فً كلٌاتها
المتمثلة بالقانون و التمرٌض و العلوم ( علوم حاسبات و رٌاضٌات و احٌاء) و لؽات .و باالضافة الى ذلك،
تمتلك هذه المحافظة  145مدرسة اعدادٌة و  16مدرسة مهنٌة ( األعمال المنزلٌة و الفنٌة و التجارٌة) و
معهدي معلمٌن كما و توجد  19مكتبة.
الصحة :لدى محافظة التؤمٌم  8مستشفٌات و  26مستوصؾ .و الى جانب ذلكٌ ،وجد فً هذه المستشفٌات
 1200سرٌر.
البنٌة ا لتحتٌة :كركوك هً احدى مراكز الصناعة النفطٌة فً العراق و لهذا السبب تلتقً عدة طرق فً هذه
المدٌنة .كركوك ٌمكن الوصول الٌها من بؽداد عبر طرٌقٌن رئٌسٌٌن اما عن طرٌق الشمال الؽربً مروراً
بسامراء و تكرٌت أو عن طرٌق الشمال الشرقً مروراً بمحافظة دٌالى .و هنالك طرق من الشمال (
الموصل و أربٌل و السلٌمانٌة) تصل الى كركوك .العدٌد من الطرق الداخلٌة التً تربط القرى فً محافظة
كركوك تم تبلٌطها فً عام  2005و تحولت من طرق ردٌئة الى طرق مبلطة أسفلتٌة بممرٌن.
هناك خط سكة الحدٌد الرئٌسً من الشمال الى الجنوب ٌصل كركوك من بؽداد مروراً ببٌجً .و قد تم ترمٌم
محطة سكة حدٌد كركوك فً عام .2005
كما و ٌوجد هنالك مجال جوي فً قاعدة كركوك الجوٌة .و باالضافة الى ذلك فقد تم اعادة محطة كهرباء مال
عبد هللا الى العمل فً اب  2004بعد عقود من اإلهمال و هً توفر الطاقة الكهربائٌة لـ  51000بٌت فً
المحافظة.
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المواقع السٌاحٌة :بنٌت مدٌنة كركوك على ضفاؾ نهر خاصا بالقرب من اسفل جبال زاؼروس .حٌث تقع
المدٌنة على موقع مدٌنة أرافا األثرٌة التً وصلت إلى شهرتها فً القرن العاشر و الحادي عشر فً ظل
المملكة اآلشورٌة.

السكان
عدد سكان العراق
1
32105000
عدد سكان المحافظة
تشٌر التقدٌرات اإلحصائٌة إلى أن عدد سكان محافظة كركوك بلػ فً عام  2008حوالً  1195925نسمة وٌشكلون
ما ٌزٌد على  % 3،7من سكان العراق.
عدد األٌدي العاملة فً المحافظة.
 730000نسمة.

اإلقتصاد

مر العراق خالل العقود األربعة الماضٌة بفترة عصٌبة ملٌئة باالضطراب .فقد وهن االقتصاد والبنٌة التحتٌة للبلد
واصابهما الدمار والخراب جراء الحروب والوضع األمنً المهتز بعد عام .2003
إن تحسن البٌئة األمنٌة فً الفترة األخٌرة ساعدت على تحفٌز النشاط االقتصادي  ،وال سٌما فً قطاع تجارة التجزئة .
إن التحسن الكبٌر فً المجال االقتصادي والوضع المالً على المدى الطوٌل  ،والزٌادات المستمرة فً مستوى المعٌشة
ال تزال تعتمد على قٌام الحكومة بتمرٌر إصالحات جوهرٌة فً السٌاسات. .لقد عادت الصادرات النفطٌة الى
مستوٌاتها ما قبل عام  2003وإنتعشت إٌرادات الحكومة جنبا إلى جنب مع ارتفاع أسعار النفط العالمٌة منذ منتصؾ
عام ٌ .2009حقق العراق تقدما متواضعا فً بناء المإسسات الالزمة لتنفٌذ السٌاسة االقتصادٌة .وقد عقد مناقشات
جادة مع صندوق النقد الدولً والبنك الدولً على حد سواء لبرامج جدٌدة من شؤنها أن تساعد على تعزٌز المزٌد من
المإسسات االقتصادٌة فً العراق .كما تسعى الحكومة لتمرٌر قوانٌن والقٌام بإصالحات إقتصادٌة وتشرٌعٌة وإدارٌة
لتعزٌز االقتصاد ولتحسٌن بٌئة األعمال.
نظرة عامة عن اإلقتصاد العراقً
الناتج المحلً اإلجمالً 113.4 :بلٌون دوالر بسعر التعادل للقوة الشرائٌة (تقدٌرات )2010
معدل دخل الفرد من الناتج المحلً اإلجمالً 3800 :دوالر بسعر التعادل للقوة الشرائٌة (تقدٌرات )2010
مساهمة القطاعات فً الناتج المحلً :الزراعة ، % 9.7الصناعة  ،%63الخدمات ( % 27.3تقدٌرات )2010
قوة العمل  8،5ملٌون (تقدٌرات )2009
معدل البطالة( %15,3 :تقدٌرات )2009
السكان تحت خط الفقر( %25 :تقدٌرات )2008
معدل التضخم (بأسعار المستهلك)( % 4,2 :تقدٌرات )2010
المٌزانٌة :اإلٌرادات  52،8بلٌون دوالر؛ النفقات  72،4بلٌون دوالر (تقدٌرات السنة المالٌة )2010
المنتجات الزراعٌة :الحنطة ،الشعٌر ،الرز ،الخضروات ،التمور ،القطن ،الماشٌة ،الخراؾ ،الدواجن.
1دغت رمذ٠شاد اٌّشوض اٌمٌ ِٟٛإلعزشبساد ٚاٌزط٠ٛش اإلداسٌ ٞغٕخ 8002
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الصناعات :النفط ،المواد الكٌمٌاوٌة ،المنسوجات ،الجلود ،مواد البناء ،الصناعات الؽذائٌة ،األسمدة ،الصناعات
المعدنٌة
معدل نمو اإلنتاج الصناعً( % 4،8 :تقدٌرات )2010
الكهرباء( :تقدٌرات )2009


اإلنتاج  46.39 -بلٌون كٌلوواط/ساعة



اإلستهالك  52 -بلٌون كٌلوواط/ساعة

 اإلستٌراد –  5.6بلٌون كٌلوواط/ساعة
النفط ( :تقدٌرات )2009
 اإلنتاج 2.399 :ملٌون برمٌل ٌومٌا ً


التصدٌر 1.91 :ملٌون برمٌل ٌومٌا ً



اإلستٌراد 116.900 :برمٌل ٌومٌا ً

النفط  -اإلحتٌاطٌات المثبتة 115 :بلٌون برمٌل (تقدٌرات  1كانون الثانً )2010
الغاز الطبٌعً (تقدٌرات )2008


اإلنتاج 15,66 :بلٌون متر مكعب



اإلستهالك 4.9.9 :ثٍِ ْٛ١زش ِىؼت

الغاز الطبٌعً – اإلحتٌاطٌات المثبتة 3,17 :ترلٌون متر مكعب (تقدٌرات  1كانون الثانً)2010

المواصالت واالتصاالت فى كركوك
•
•

هناك خدمات متقدمة لالتصاالت السلكٌة والالسلكٌة ،وثالث شبكات للهاتؾ النقال ،ومنظومة االتصاالت عبر
االنترنت.
ٌمكن الوصول الى كركوك من بؽداد عبر طرٌقٌن رئٌسٌٌن اما عن طرٌق الشمال الؽربً مروراً بسامراء و
تكرٌت أو عن طرٌق الشمال الشرقً مروراً بمحافظة دٌالى .و هنالك طرق من الشمال ( الموصل و أربٌل
و السلٌمانٌة) تصل الى كركوك
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 -2البٌئة اإلستثمارٌة
المقدمـــة

ٌسٌر العراق االّن على الطرٌق الصحٌح لترسٌخ القوانٌن والتشرٌعات المطلوبة لجذب اإلستثمار األجنبً وإعادة بناء
اإلقتصاد.
لقد تم تحقٌق تقدم جوهري لرفع بعض الحواجز بؽٌة فتح السوق وتنمٌة بٌئة عمل مشجعة للمستثمر .فقد تم تخفٌض
التضخم الى حد كبٌر و تثبٌت قٌمة العملة .كما تبنى العراق نظاما ً منفتحا ً للتجارة واالستثمار مع التركٌز على تقوٌة
القطاع الخاص.

لقد قامت الحكومة بإعادة اإلرتباط بالمجتمع الدولً والذي ٌشكل جزءاً أساسٌا ً من ستراتٌجٌتها للتنمٌة اإلقتصادٌة،
وسٌلعب اإلستثمار فٌها دورا رئٌسٌاً .وقد أوضحت ستراتٌجٌة التنمٌة الوطنٌة العراقٌة لألعوام 2007 -2005
و  2010 -2007وخطة التنمٌة الوطنٌة لألعوام  2014 - 2010وكذلك العهد الدولً مع العراق هذا اإلتجاه
الجدٌد .وٌشمل العدٌد من األهداؾ المحددة ضمن هذه الستراتٌجٌة ضمان نمو القطاع الخاص من خالل إٌجاد بٌئة
قانونٌة مالئمة ،وتعزٌز اإلنتقال الى إقتصاد حدٌث ذو سوق مفتوحة ،ودمج العراق فً اإلقتصاد العالمً.

اإلنفتاح إزاء اإلستثمار األجنبً
لقد حس ْ
َّنت العدٌد من القوانٌن التً صدرت منذ عام  2003بٌئة األعمال وؼٌرت النظام القانونً فٌما ٌتعلق بجذب
اإلستثمار األجنبً ،وذلك بمنح المستثمرٌن األجانب نفس الرعاٌة الممنوحة للمستثمر الوطنً فٌما ٌتعلق بإستثماراتهم :
 سٌاسة تحرٌرالتجارة الصادرة باألمر 54لسنة 2004
 قانون البنك المركزي العراقً رقم  56لسنة 2004
 األمر رقم  64لسنة  2004قانون تعدٌل قانون الشركات رقم  21لسنة 1997
 القانون المإقت ألسواق األوراق المالٌة رقم  74لسنة 2004
 األمر رقم  80لسنة  2004تعدٌل قانون العالمات والبٌانات التجارٌة رقم  21لسنة 1957
 قانون براءات اإلختراع والنماذج الصناعٌة والمعلومات ؼٌر المفصح عنها والدوائر المتكاملة واألصناؾ
النباتٌة رقم  81لسنة 2004
 قانون المصارؾ رقم  94لسنة 2004
 قانون تنظٌم أعمال التؤمٌن رقم  10لسنة 2005
 قانون االستثمار رقم  13لسنة 2006
 قانون اإلستثمار فً إقلٌم كردستان رقم  4لسنة 2006
 قانون االستثمار الخاص فً تصفٌة النفط الخام رقم  64لسنة .2007

لمحة عن قوانٌن اإلستثمار النافذة فً العراق
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تمت المصادقة على قانون اإلستثمار العراقً رقم  13لسنة  2006من قبل البرلمان العراقً فً تشرٌن االول من عام
 2006و أصبح نافذ المفعول إعتباراً من  17كانون الثانً ٌ .2007قوم هذا القانون بتنظٌم عملٌة اإلستثمار المحلً
واألجنبً فً العراق .لم ُتشمل اإلستثمارات التً ٌقل حجمها عن  250000دوالر أمرٌكً أو ما ٌعادلها
2
بالدٌناربالقانون المذكور.
كما أصدرت حكومة إقلٌم كردستان العراق قانونها الخاص باإلستثمار فً اإلقلٌم المرقم  4لسنة .2006
وللمستثمرٌن فً القطاع الصناعً الخٌار فً تقدٌم طلباتهم الى الهٌئة الوطنٌة اإلستثمار لشمولهم بالقانون رقم 13
لسنة  2006أو الى وزارة الصناعة والمعادن  /المدٌرٌة العامة للتنمٌة الصناعٌة لشمولهم بالقانون رقم  20لسنة
 1998قانون اإلستثمار الصناعً للقطاعٌن الخاص والمختلط (المعدل) .3أما المستثمرٌن الصناعٌٌن الذٌن ال ٌشملهم
قانون اإلستثمار رقم  13فٌمكنهم تقدٌم طلباتهم الى المدٌرٌة العامة للتنمٌة الصناعٌة لشمولهم بالقانون رقم .20
 اإلمتٌازات والضمانات المقدمة للمستثمرٌن بموجب قانون اإلستثمار رقم 35
اإلِز١بصاد ٚاٌضّبٔبد األعبع١خ اٌزّٕ٠ ٟذٙب لبٔ ْٛاإلعزثّبس اٌجذ٠ذ سلُ ٌ 31غٕخ ٚ 8002رؼذ٠الرٗ ٌٍّغزثّش ٓ٠رشًّ:











إخراج رأس المال الذي تم جلبه للعراق مع عائداته بالعملة الصعبة.
التداول فً سوق العراق لألوراق المالٌة
الحصول على األراضً الالزمة للمشروع عن طرٌق اإلستئجار شرط أن ال تزٌد فترة إستخدامهاعن 50
سنة قابلة للتمدٌد.
تؤمٌن المشروع اإلستثماري لدى أي شركة تؤمٌن وطنٌة أو أجنٌة
فتح الحسابات بالدٌنار العراقً أو العملة األجنبٌة أو كالهما فً المصارؾ العراقٌة أو لدى مصارؾ خارج
العراق.
الحصول على اإلقامة و تسهٌل دخول وخروج المستثمرٌن من والى العراق.
عدم مصادرة أو تؤمٌم المشروع اإلستثماري باستثناء المشروع الذي ٌصدر بحقه حكم قضائً بات.
ٌمتلك العاملون ؼٌر العراقٌون الحق فً تحوٌل مرتباتهم وتعوٌضاتهم الى خارج العراق
اإلعفاء من الرسوم والضرائب لمدة  10سنوات من تارٌخ بدء المشروع .وتكون هذه المدة قابلة للتجدٌد.
كما ٌعفى األثاث واألصول المطلوبة لتوسٌع و تحدٌث المشروع.
ٌمكن تمدٌد فترة اإلعفاء الى  15سنة فً حالة الشراكة بٌن مستمر أجنبً وعراقً.

إلتزامات المستثمر
 إشعار الهٌئة عن تارٌخ بدء العمل التجاري فً المشروع
 مسك حسابات أصولٌة ٌدققها محاسب قانونً مجاز
 تقدٌم دراسات جدوى إقتصادٌة و فنٌة مع جمٌع الخرائط المتعلقة بالمشروع
 مسك سجالت خاصة بالمواد المستوردة ،والمحافظة على سالمة البٌئة واإللتزام بؤنظمة السٌطرة النوعٌة
 اإللتزام بالقوانٌن العراقٌة وتطابق جداول العمل المقدمة من قبل المستثمرٌن.

2

إستناداً الى المادة ( 1ثالثا) من نظام اإلستثمار رقم  2لسنة 2009
3
تسري أحكام القانون المذكور فً الوقت الحاضر على المستثمرٌن العراقٌٌن فقط.
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مجاالت اإلستثمار
فتح القانون أؼلب مجاالت اإلستثمار للمستثمرٌن العراقٌٌن و األجانب .وإستثنى قطاع إستخراج وإنتاج النفط و الؽاز،4
وقطاعً المصارؾ وشركات التؤمٌن .وقد تم إعداد قانون منفصل حول الثروة الهاٌدروكاربونٌة ،و تقع الخدمات
المالٌة تحت التشرٌعات و التنظٌمات الخاصة بها .5
ال ٌسمح للمستثمرٌن االجانب بإمتالك األرض فٌما عدا مشارٌع اإلسكان على أن تـ ُملّك الوحدات السكنٌة للعراقٌٌن بعد
إتمام المشروع ،وبعكسه تعطى لهم على سبٌل االٌجار لمدة  50سنة قابلة للتجدٌد.
 اإلمتٌازات والضمانات المقدمة للمستثمرٌن الصناعٌٌن بموجب قانون اإلستثمار الصناعً رقم  42لسنة
( 3119المعدل):
 تعفى المشارٌع الصناعٌة القائمة قبل صدور قانون التعدٌل الرابع لقانون اإلستثمار الصناعً من
الضرائب والرسوم (عدا ضرٌبة الدخل ورسوم االنتاج المفروضة على انتاج السكائر والبٌرة
والمشروبات الروحٌة ) بما فٌها حصة العمال المقررة بموجب قانون توزٌع االرباح فً الشركات
المرقم ( )101لسنة  1964لمدة عشرة سنوات إعتباراً من تارٌخ نفاذ قانون التعدٌل الرابع.
آخذٌن بالحسبان نص الفقرة ثالثا ً من المادة الثامنة من القانون المذكور.
 تعفى المشارٌع الصناعٌة التً تحصل على اجازة التاسٌس بعد نفاذ هذا القانون من الضرائب
وا لرسوم كافة (عدا ضرٌبة الدخل ورسوم االنتاج المفروضة على انتاج السكائر والبٌرة
والمشروبات الروحٌة ) بما فٌها حصة العمال المقررة بموجب قانون توزٌع االرباح فً الشركات
المرقم (  ) 101لسنة  1964مدة ( )10عشر سنوات اعتباراًمن تارٌخ منحها إجازة التؤسٌس.
 كما تعفى ارباح المشروع السنوٌه من ضرٌبة الدخل وفق نسب مئوٌة تتراوح بٌن  %10و %30
حسب درجة تطور المنطقة التً ٌقام فٌها المشروع من صافً الربح لمدة ( )5خمس سنوات
اعتباراً من السنة التً ٌتحقق فٌها اول ربح له بعد حصوله على اجازة التؤسٌس او من تارٌخ نفاذ
هذا القانون با لنسبة للمشارٌع القائمة قبل نفاذه وبنصؾ هذه النسب فً السنوات الخمس التالٌة على
السنوات االولى ،وكاآلتً
 oللمشارٌع المملوكة لألفراد او العائدة للشركات (باستثناء الشركات المساهمة)
  %10فً المدن المتطورة  %20فً المدن االقل تطوراً واالرٌاؾ والقرى النائٌة oللمشارٌع العائدة للشركات المساهمة ( عدا الشركات المساهمة المختلطة )
  % 15فً المدن المتطورة  %25فً المدن االقل تطورا واالرٌاؾ والقرى النائٌة oللمشارٌع العائدة لشركات القطاع المختلط
  % 20فً المدن المتطوره  % 30فً المدن االقل تطورا واالرٌاؾ والقرى النائٌة. تعفى االحتٌاطات المحتجزه من ارباح المشروع المخصصه لتطوٌره او توسٌعه من ضرٌبة الدخل
بنسبة ( )%25من مجموع ارباحه السنوٌة ( قبل احتساب الضرٌبه ) كحد أعلى.
 تقوم دوائر الدولة ذات العالقه بتخصٌص ماٌحتاج الٌه المشروع الصناعً من االراضً المملوكة
للدولة  ،ضمن التصامٌم االساسٌة للمدن  ،وامدادها بالخدمات الالزمه وتؤجٌرها لمالك المشروع

ٕ٘ 4بٌه ِغٛدح ِششٚع لبٌٍٕٔ ْٛفظ ٚاٌغبص ل١ذ إٌّبلشخ فِ ٟجٍظ إٌٛاة.
5
رخضغ اإلستثمارات األجنبٌة فً قطاع المصارؾ ألحكام قانون المصارؾ رقم  94لسنة  ،2004أما فروع شركات التؤمٌن األجنبٌة فتخضع لقانون
تنظٌم أعمال التؤمٌن رقم  10لسنة .2005
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لفترة تمتد حتى نفاذ اجازة التؤسٌس وذلك استثناء من احكام قانون بٌع واٌجار اموال الدولة المرقم
بـ ( )32لسنة .1986
تشمل مكائن التوسٌع والتطوٌر واالراضً واالبنٌة الالزمه لها باإلعفاءات واالمتٌازات الواردة فً
القانون مدة ( )10عشرة سنوات من تارٌخ المباشرة باإلنتاج الفعلً.
ف ٟدبٌخ اِزالن اٌّغزثّش اسض صساػ١خ ٍِه صشف أ ٌٗ ٚدك اٌزصشف ثٙب ثإِىبٔٗ إٔشبء ِششٚع
صٕبػ ٟػٍٙ١ب شش٠طخ رٛفش اٌششٚط اٌج١ئ١خ اٌّطٍٛثخ  ٚأْ ٠ى ْٛاٌّششٚع غ١ش ِضش ثبٌصذخ.

هٌئات اإلستثمار فً العراق
ٌنص القانون على تشكٌل نوعٌن من هٌئات اإلستثمار فً العراق:
تكون الهٌئة الوطنٌة لإلستثمار مسإولة عن صٌاؼة السٌاسة الوطنٌة لإلستثمار ،ووضع الخطط واألنظمة ،ومراقبة
تطبٌقها .و تكون هً المسإولة عن المشارٌع اإلستثمارٌة اإلستراتٌجٌة واإلتحادٌة .6وٌكون رئٌس الهٌئة بدرجة وزٌر
ونائبه بدرجة وكٌل وزٌر وٌتطلب مصادقة مجلس النواب على تعٌٌنهما  .وٌضم مجلس إدارة الهٌئة ،باإلضافة الى
رئٌس الهٌئة ونائبه على أربعة أعضاء من الفطاع العام وثالثة أعضاء ممثلٌن عن القطاع الخاص ٌتم إختٌارهم من
قبل رئٌس الوزراء.
والن الهٌكل الفٌدرالً فً العراق قد تمت المصادقة علٌه من خالل قانون إنشاء األقالٌم ،فقد وفرّ قانون اإلستثمارأٌضا ً
شروطا ً إلقامة هٌئات على مستوى األقالٌم والمحافظات .وتمتلك هٌئات األقالٌم والمحافظات القوة لمنح تراخٌص
اإلستثمار ،تشجٌع اإلستثمار ،و فتح فروع محلٌة فً المناطق الواقعة ضمن سلطاتها بالتشاور مع الهٌئة الوطنٌة.
وٌجب أن ال تعارض خطط اإلستثمار المحلٌة خطط اإلستثماراإلتحادٌة.
ٌدٌر هٌئة اإلستثمار فً المحافظة مجلس إدارة من سبعة أعضاء بضمنهم الرئٌس (بدرجة مدٌر عام) ونائبه .وٌضم
المجلس ثالثة أعضاء من القطاع الخاص.
لقد قامت كافة المحافظات الخمسة عشر التابعة للحكومة اإلتحادٌة 7بتؤسٌس هٌئات اإلستثمار الخاصة بها  .أما إقلٌم
كوردستان فله هٌئة إستثمار خاصة به فً أربٌل وفرعٌن فً كل من محافظتً السلٌمانٌة ودهوك .وقد ُ
شكِلت هٌئة
اإلستثمار فً أقلٌم كردستان إستنادا لقانون اإلستثمار رقم  4لسنة  2006الصادر عن حكومة أقلٌم كردستان العراق
8
وٌؽطً اإلستثمارات الخاصة باإلقلٌم فقط.
كما إن هنالك مدٌرٌة عامة للتنمٌة الصناعٌة تابعة لوزارة الصناعة والمعادن معنٌة بتنمٌة المشارٌع الصناعٌة الصؽٌرة
والمتوسطة ( )SMEsللقطاعٌن الخاص والمختلط إستناداً لقانون اإلستثمار الصناعً رقم  20لسنة ( 1998المعدل)،
وعلٌه فانه ٌمكن للمستثمرٌن الصناعٌٌن العراقٌٌن تقدٌم طلباتهم لإلستثمار مركزٌا ً فً وزارة الصناعة والمعادن /
9
المدٌرٌة العامة للتنمٌة الصناعٌة فً بؽداد
للمزٌد من المعلومات عن اإلستثمارات فً المجال الصناعً والفرص اإلستثمارٌة المتاحة فً هذا المجال قم بزٌارة
الموقع األلكترونً لوزارة الصناعة والمعادن (ٚ )www.industry.gov.iq/ar/investmentsاٌّٛلغ األٌىزشٟٔٚ
ٌٍ١ٙئخ اٌٛطٕ١خ لإلستثمار ()www.investpromo.gov.iq
ٚلُ ثض٠بسح اٌّٛلغ اإلٌىزش١ٌٙ ٟٔٚئخ إعزثّبس وشوٛن )(www.investkirkuk.com

6
راجع تعرٌؾ المشارٌع الستراتٌجٌة اإلتحادٌة فً المادة ( 4ثالثاً) من نظام اإلستثمار رقم  2لسنة .2009
7
ٌتكون العراق من  18محافظة 15 ،محافظة تابعة للحكومة اإلتحادٌة و 3محافظات ضمن إقلٌم كردستان العراق.
8
لمراجعة مزاٌا قانون اإلستثمار فً كردستان راجع الموقع اآلتًwww.kurdistaninvestment.org :
9
تسري أحكام هذا القانون على المستثمرٌن الصناعٌٌن العراقٌٌن فقط .وهنالك محاوالت لوزارة الصناعة والمعادن إلدخال تعدٌل على هذا القانون لٌشمل
المستثمرٌن األجانب كذلك باإلضافة الى تعدٌالت أخرى.
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أسواق رأس المال واإلستثمار فً المحافظ المالٌة
ٌسمح قانون اإلستثمار الجدٌد ،الذي أصدرته الحكومة العراقٌة ،لألجانب التداول باألسهم والسندات المدرجة فً سوق
العراق لألوراق المالٌة ) .(ISXكما ٌسمح القانون للمستثمرٌن األجانب بتكوٌن المحافظ اإلستثمارٌة فً األسهم
والسنداتٌ .خضع سوق العراق لألوراق المالٌة ألحكام القانون المإقت ألسواق األوراق المالٌة المرقم  74لسنة
 .2004منذ حزٌران  2004وحتى آذار 2009كانت صفقات التداول وأوامر الشراء والبٌع فً جلسات التداول تنفذ
ٌدوٌا ً بالكتابة على ألواح زٌتٌة بٌضاء .ولم ٌسمح هذا النظام ًبشفافٌة كاملة من حٌث التوقٌت للمشاركٌن فً السوق أو
معرفة من قدّم العطاء .وفً  19نٌسان  2009بدء العمل بنظام التداول األلكترونً الذي اعتمد بالتعاون مع
 NASDAQ-OMXوٌعمل السوق تحت اشراؾ هٌئة االوراق المالٌة وهً هٌئة مستقلة .وسٌوفرهذا النظام شفافٌة
كبٌرة وٌعبّد الطرٌق أمام اإلستثمارات األجنبٌة لدخول السوق .باإلضافة الى ذلك ،تم إعداد مسودة قانون جدٌد لألوراق
المالٌة وقواعد وتعلٌمات لهٌئة األوراق المالٌة كذلك.

وقد بلػ عدد الشركات المدرجة فً سوق العراق لالوراق المالٌة بتارٌخ  )85( 2011/6/30شركة وبمعدل
تداول ٌتراوح بٌن  7 - 5ملٌون دوالر امرٌكً اسبوعٌا ً.

نزع الملكٌة والتعوٌض

ٌمنح القانون العراقً الحماٌة للمستثمرٌن األجانب قدر تعلق األمر بنزع الملكٌة .حٌث تمنع المادة ( 23ثانٌاً) من
الدستور الجدٌد ،نزع الملكٌة فً العراق ،إال إذا كانت "للصالح العام مقابل تعوٌض عادل" .وتنص أحكام الدستور
أٌضا ً على أنه سٌتم تنظٌم ذلك بقانون .وعلى الرؼم من أن هذا ٌوفر الحماٌة لالستثمارات األجنبٌة  ،إال إنه التزال
هنالك ضرورة إلصدار قانون.
تضمن المادة ( 12ثالثا) من قانون االستثمار العراقً الجدٌد اٌضا "عدم مصادرة أو تؤمٌم المشارٌع االستثمارٌة
10
المشمولة بؤحكام هذا القانون كلٌا أو جزئٌا  ،فٌما عدا المشارٌع التً صدر بها حكم قضائً نهائً".

تسوٌة النزاعات

فً حٌن أن قانون التحكٌم المحلً فً العراق متطور الى حد ما ،فإن التحكٌم الدولً لم ٌلق الدعم الكافً فً القانون
العراقً .العراق هو أحد الموقعٌن على اتفاقٌة جامعة الدول العربٌة للتحكٌم التجاري ( )1987واتفاقٌة الرٌاض
للتعاون القضائً ( ، ) 1983لكنه لم ٌوقع أو ٌعتمد أثنٌن من أهم األدوات القانونٌة للتحكٌم التجاري الدولً  :إتفاقٌة
نٌوٌورك لألمم المتحدة بشؤن االعتراؾ بقرارات التحكٌم األجنبٌة وتنفٌذها (ٌ( )1958طلق علٌها اتفاقٌة نٌوٌورك) ،
وٌصاحب ذلك القواعد واإلجراءات التً وضعتها لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولً (.)UNCITRAL

إن قرار النزاعات منصوص علٌه فً المادة  27من قانون االستثمار الجدٌد 11وهو ٌفصّل حقوق العراقٌٌن واألجانب
قدر تعلق األمر بالقانون العراقً .كما أن التحكٌم المحلً منصوص علٌه فً المواد  276-251من القانون المدنً
العراقًٌ .جب أن تكون اتفاقٌة التحكٌم مكتوبة .إن هٌئات المح ّكمٌن متاحة من خالل نقابة المهندسٌن العراقٌٌن ،
واتحاد الصناعات العراقً  ،والمح ّكمٌن من القطاع الخاص.

اإلتفاقٌات الثنائٌة لالستثمار والتعاون االقلٌمً

لقد وقع العراق على  32اتفاقٌة ثنائٌة و 9اتفاقٌات متعددة االطراؾ ضمن الجامعة العربٌة فٌما ٌتعلق بتشجٌع وحماٌة
كل من الهند ،اٌران ،الٌابان ،االردن ،الكوٌت ،مورٌتانٌا ،كورٌا
االستثمار .الى جانب ذلك ،هنالك اتفاقٌات ثنائٌة مع ٍ
الجنوبٌة ،سرٌالنكا ،سورٌا ،تونس ،تركٌا ،المملكة المتحدة ،فٌتنام و الٌمن الى جانب دول اخرى .إضافة لذلك للعراق
10

لقد حصلت الهٌئة الوطنٌ ة لإلستثمار فً العراق على عضوٌة الوكالة الدولٌة لضمان اإلستثمار فً مجموعة البنك الدولً ).(MIGA
11
نصت الفقرة (ثانٌاً) من المادة  27من قانون اإلستتثمار رقم  13لسنة  2006على " المنازعات الناشئة بٌن االطراؾ الخاضعٌن الحكام هذا القانون
ٌطبق علٌهم القانون العراقً مالم ٌتفقوا على خالؾ ذلك "......
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اتفاقٌات تجارة حرة مع كل من االمارات العربٌة المتحدة ،عمان ،قطر ،الجزائر ،مصر ،االردن ،لبنان ،سورٌا،
تونس ،الٌمن والسودان ، .وقد وقع العراق والوالٌات المتحدة بتؤرٌخ  11آب  2005اتفاقٌة لتحدٌد اطارعمل
لالستثمار والتجارة كخطوة أولى بإتجاه اٌجاد تجارة محررة وزٌادة التدفق االستثماري بٌن الوالٌات المتحدة والعراق.
وبصرؾ النظر عن أحكام التشرٌعات الوطنٌة ذات الصلة  ،وباإلضافة إلى ما سبق ذكره  ،فإن العراق هو أحد
الموقعٌن على أو عضو فً العدٌد من االتفاقات الثنائٌة والمتعددة األطراؾ.

مناطق وموانئ التجارة الحرة

ٌسمح قانون هٌئة المنااطق الحارة رقام  3لعاام  1998باالساتثمار فاً المنااطق الحارة مان خاالل المشاارٌع الصاناعٌة،
التجارٌة و الخدمٌة .و ٌعمل هذا القانون بالتوجٌهات الصادرة عن ادارة المناطق الحرة وتعلٌمات تنظٌم عمل المساتثمر
برقم  4لعام  .1999وحسب قانون هٌئة المناطق الحرة ،تعفى البضائع المستوردة والمصادرة الاى المنااطق الحارة مان
كافة الضرائب والرسوم اال اذا تم تورٌدها الى العراق .إال إن هذا االعفاء ال ٌنطبق علاى ضارٌبة اعاادة االعماار (أمار
سلطة االئتالؾ المإقتة برقم  .)54كما تعفى رإوس األموال ،واألرباح و الدخل الناجم عن االستثمار فً المشارٌع فً
المناطق الحرة من كافة الضرائب والرسوم طٌلة حٌاة المشروع بما فٌها مراحل التؤسٌس و البناء .تقتضً عملٌة التقدٌم
الخاصة بالمستثمر تقدٌم طلب ودفاع رسام ٍ ٌقارب مان  100دوالر أمرٌكاً الاى هٌئاة المنااطق الحارة .وٌتوجاب علاى
المستثمر توقٌع عقد االٌجار فً ؼضون ٌ 30وما ً من حصول الموافقة.

النظام المصرفً العراقً
نبذة تأرٌخٌة
تم تؤسٌس مصرؾ الرافدٌن ،الذي ٌعتبر من أكبر المصارؾ الحكومٌة ،فً عام  1941وقد كان فً البداٌة مصرفا ً
خاصاًًَ  .فً بداٌة عام  1960كانت المصارؾ اآلتٌة متواجدة فً بؽداد :البنك العثمانً؛ البنك الشرقً (ملكٌة
برٌطانٌة)؛ مصرؾ الشرق األوسط؛ بنك اإلتحاد اللبنانً؛ البنك الوطنً الباكستانً؛ البنك العربً؛ ٌنك إنترا(لٌنان)؛
والبنوك العراقٌة ،مصرؾ الرافدٌن ،المصرؾ التجاري ،بنك اإلعتماد وبنك بؽداد .فً عام  1964جرت حملة تؤمٌم
وتم اإلستٌالء على البنوك ودمجها فً أربعة مجموعات – الرافدٌن ،التجاري ،بنك بؽداد و بنك اإلعتماد .فً عام
 1970تم إجراء المزٌد من اإلندماج ،فقد تم دمج المصارؾ إما مع مصرؾ الرافدٌن أو تحت ظل المصرؾ التجاري
 ،وفً عام  ، 1974وضعت مجموعة المصرؾ التجاري تحت لواء مصرؾ الرافدٌن  ،تاركٌن البالد مع مصرؾ
واحد مملوك للدولة .وفً  1كانون الثانً  ، 1989تم تؤسٌس مصرؾ الرشٌد عن طرٌق شق مصرؾ الرافدٌن.
وبعد حرب الخلٌج فً عام  ،1991سمحت الحكومة مرة ثانٌة بتؤسٌس المصارؾ الخاصة .فً الحقٌقة ،كان الدافع من
وراء تؤسٌس هذه البنوك المحاولة ل لوصول الى جزء من األؼلبٌة الواسعة من األعمال الصؽٌرة فً العراق .كانت
المصارؾ الحكومٌة هً المصارؾ الوحٌدة المسوح لها بإقراض المإسسات الحكومٌة.
بنهاٌة شهر اٌلول  2009كان النظام المصرفً العراقً ٌتكون ،إضافة الى البنك المركزي ،من سبعة مصارؾ
حكومٌة 30 ،مصرفا ً أهلٌا ً و 6مصارؾ أجنبٌة عاملة.
وقد إتخذ البنك المركزي العراقً مإخراً قراراً بجعل الحد األدنى لرأسمال المصارؾ  250ملٌار دٌنار عراقً
وأعطى المصارؾ القائمة مهلة  3سنوات لترتٌب أوضاعها.

ثشٔبِج رجبسح ٌٍزّٕ١خ االلزصبد٠خ ف ٟاٌّذبفظبد اٌزبثغ ٌٍٛوبٌخ االِش٠ى١خ ٌٍزّٕ١خ اٌذ١ٌٚخ
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 -3اإلطار التنظٌمً
شفافٌة النظام التنظٌمً

ٌواجه المستثمرون فً العراق تعقٌدات معٌنة ضمن مختلؾ القوانٌن و التشرٌعات و اإلجراءات اإلدارٌة ولذلك ،تعتزم
الحكومة البدء ببرنامج لتقلٌل هذه الصعوبات ،وٌعتبر قانون اإلستثمار الجدٌد الخطوة األولى فً هذا اإلتجاه .باإلضافة
الى ذلكٌ ،سعى العراق لتحسٌن و تسهٌل مختلؾ اإلجراءات المتعلقة بالحصول على إجازات المشارٌع وتراخٌص
اإلستثمار ،والتً ٌتوقع من هٌئة اإلستثمار الجدٌدة أن تقود مسٌرتها.

اإلطار المؤسساتً

إستنادا الى قانون اإلستثمار رقم  13لسنة 2006على المستثمر التقدم بطلب الى الهٌئة الوطنٌة لالستثمار أو هٌئات
اإلستثمار فً المحافظات للحصول على إجازة اإلستثمار للبدء بعمل تجاري فً العراق تصدر إجازة اإلستثمار فً
ؼضون ( )45خمسة واربعٌن ٌوم عمل إذا كان الطلب قد قدم بشكل صحٌح  .وقد حدد نظام اإلستثمار رقم  2لسنة
12
 2009الحد األدنى المطلوب لالستثمار بمبلػ ال ٌقل عن  250000/-دوالر أمرٌكً.
وكما تم ذكره سابقا ً ٌ ،سمح القانون لألجانب والعراقٌٌن على حد سواء اإلستثمار فً جمٌع األنشطة  ،ما عدا تلك
المتعلقة بإستخراج وإنتاج النفط والبنوك و شركات التؤمٌن .ال ٌسمح لالجانب بإمتالك األرض  ،ؼٌر أنه ٌجوز
للمستثمرٌن تؤجٌر األرض لمدة تصل الى  50عاما قابلة للتجدٌد .ؼٌر أنه ٌمكنهم تملك األراضً لمشارٌع اإلسكان
شرٌطة أن تباع الوحدات السكنٌة للتملك من قبل العراقٌٌن بعد االنتهاء من المشروع.
وباإلضافة إلى ذلك  ،ال ٌفرض العراق حداً على ملكٌة األسهم .وٌسمح بالملكٌة األجنبٌة لتصل الى  .%100كما
ٌمتلك المستثمرون حرٌة إدخال وإخراج رإوس أموالهم.
النافذة اإلستثمارٌة الواحدة
النافذة الواحدة هً شرط فً التشرٌع العراقً الجدٌدٌ .ضع التشرٌع الحالً النافذة الواحدة فً إطار الهٌئة الوطنٌة
لالستثمار المرتبطة برئٌس مجلس الوزراء (وهٌئات اإلستثمار فً المحافظات)  ،وبذلك ٌقترح نموذجا ً قوٌا ً مع سلطة
إصدار إجازات االستثمار .
كان من المتوقع ،عند إنشاء الهٌئة الوطنٌة لإلستثمار فً عام  2007وهٌئات اإلستثمار فً المحافظات فً -2008
 ، 2009أن ٌتم التعامل مع جمٌع القضاٌا المتصلة باالستثمار من قبل الهٌئة الوطنٌة لإلستثمار وهٌئات اإلستثمار فً
المحافظات من خالل "النافذة الواحدة" .وهذا ٌعنً وجود جمٌع الخدمات مثل اإلجازات والرخص  ،واإلقامة ،
والجمارك  ،واألراضً  ،والخدمات المرافقة للمشارٌع  ،وما إلى ذلك ؛ تحت سقؾ الهٌئة الوطنٌة لإلستثمار أو النافذة
13
الواحدة فً هٌئات اإلستثمار فً المحافظات وحسب الحال .

12

ٌحق للمستثمرٌن العراقٌٌن الذٌن ٌرومون إقامة مشروع صناعً التقدم بطلب الى وزارة الصناعة والمعادن  /المدٌرٌة العامة للتنمٌة الصناعٌة للحصول
على اإلعفاءات والحوافز الممنوحة بموجب القانون رقم  20لسنة  1997قانون اإلستثمارات الصناعٌة للقطاعٌن الخاص والمختلط.
13
حددت الفقرة (أوالً/ب) من نظام اإلستثمار رقم  2لسنة  2009صالحٌات مندوبً الوزارات فً النافذة الواحدة بإتخاذ القرارات الالزمة لمنح إجازات
اإلستثمار فقط  ،مما ٌحد من إمكانٌة الهٌئة فً تقدٌم خدمات أخرى تتعلق باإلجازات والتراخٌص األخرى التً ٌحتاجها المستثمر.
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حماٌة حقوق الملكٌة الفكرٌة

ٌتناول هذا القسم العملٌات المطلوبة لتسجٌل براءات االختراع ،العالمات التجارٌة ،التصامٌم الصناعٌة وحقوق
المإلؾ.

براءات االختراع
ٌتشابه قانون واجراءات تسجٌل براءة االختراع فً العراق مع قوانٌن واجراءات التسجٌل فً دول أخرى.
تتولى وزارة التخطٌط والتعاون اإلنمائً ادارة قانون براءة االختراع فً البلد "قانون براءات االختراع والنماذج
الصناعٌة والمعلومات ؼٌر المفصح عنها والدوائر المتكاملة واالصناؾ النباتٌة .14وٌؽطً هذا القانون االختراعات
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
تسجٌله بإسم الشركة او المإسسة او الجمعٌة المالكة له .و ُتمنح برءاة االختراع لمدة عشرٌن سنة من تارٌخ تقدٌم
الطلب.
االصناف المتنوعة Variants
الكٌمٌائٌات .تطلب الوزارة تقدٌم معلومات تتعلق بإلقٌام بإختٌارات او أٌة بٌانات أخرى تراها ضرورٌة للموافقة على
تسوٌق منتجات صٌدالنٌة او كٌمٌائٌة زراعٌة تحتوي مواد كٌمٌائٌة جدٌدة .تلتزم الوزارة بحماٌة هذه المعلومات من
االستعمال التجاري ؼٌر الشرعً لفترة خمس سنوات اعتباراً من تارٌخ حصول مقدم هذه المعلومات على الموافقة
لتسوٌق هذه المنتجات .كما تلتزم الوزارة بحماٌة هذه البٌانات من الكشؾ بإستثناء ما اذا كان الكشؾ ضرورٌا ً لحماٌة
الجمهور او كان على الوزارة ان ٌجرى االحتٌاطات الضرورٌة لضمان االستعمال التجاري ؼٌر الشرعً لهذه
المعلومات.
تصامٌم الدوائر المتكاملة .تسجل تصامٌم الدوائر المتكاملة فً سجل خاص بإسم سجل تصامٌم الدوائر المتكاملة تحت
اشراؾ المسجل فً وزارة الصناعة والمعادنٌ .توجب على مقدمً الطلب تقدٌم المعلومات المتصلة بالتصمٌم واسماء
المالكٌن وعناوٌنهم والشهادات الصادرة لهم ،وما طرأ علٌها من اجراءات وتمتد حماٌة تصامٌم الدوائر المتكاملة الى
االجانب سواء كانوا اشخاصا ً طبٌعٌٌن او معنوٌٌن على اسس ال تقل عن تلك الممنوحة للمواطنٌن العراقٌٌن.
النباتاتٌ .حمً القانون العراقً االصناؾ النباتٌة الجدٌدةٌ .نظم فً وزارة الزراعة سجل االصناؾ النباتٌة الجدٌدة
تدون فٌه البٌانات المتعلقة باالصناؾ النباتٌة الجدٌدة .تكون مدة الحماٌة للصنؾ المحمً عشرٌن سنة تبدأ من تارٌخ
اٌداع طلب تسجٌله ،اما بالنسبة لالشجار والكروم فتكون مدة حماٌتها خمسا ً وعشرون سنةٌ .نتقل حق الصنؾ المحمً
الى الورثة عن طرٌق االرث.
العالمات التجارٌة
ٌجوز للمستثمر نقل ملكٌة عالمة تجارٌة مسجلة .كما ٌجوز له منح ترخٌص بإستعمال العالمة التجارٌة .وٌحمً
القانون العراقً العالمة التجارٌة المسجلة لمدة عشر سنوات ،قابلة للتجدٌد فً السنة األخٌرة لعشر سنوات اخرى.
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ان الجهة المختصة حالٌا ً هً الجهاز المركزي للتقٌٌس والسٌطرة النوعٌة احد الدوائر التابعة لاوزارة التخطاٌط والتعااون االنماائً ( .)MOPDCفاً حاٌن
تتولى وزارة الزراعة االصناؾ النباتٌة وقد اقترح امر سلطة االئتالؾ المإقتة رقم  81ث الثة جهات لتسجٌل الملكٌة الفكرٌة اال انه لم ٌتم اتخاذ أي اجراء لنقل
هذه الفعالٌات الى الجهات المحددة .وقد تم طرح هذا الموضوع على لجنة خاصة فً مكتب رئٌس الوزراء والتً اوصت بتؤسٌس دائرة مركزٌة واحدة تكاون
الجهة الوحٌدة المختصة بكافة االمور المتعلقة بالملكٌاة الفكرٌاة .وماع ذلاك ،فاإن هاذا المقتارح اٌضاا ً لام ٌاتم تنفٌاذه لحاد اآلن ،إال إن هنالاك قٌاد المناقشاة مساودة
مشروع قانون متكامل بالملكٌة الفكرٌة ٌتماشى مع متطلبات منظمة التجارة العالمٌة.
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وٌمكن للمالك تقدٌم طلب التجدٌد خالل ستة اشهر من تارٌخ النفاذ .ال ٌمكن االختالؾ على ملكٌة العالمة التجارٌة اذا
كانت قد استعملت لمدة خمس سنوات.
التصامٌم الصناعٌة
تتم الموافقة على طلب تسجٌل التصامٌم او النماذج الصناعٌة عندما ٌكون التصمٌم او النموذج الصناعً جدٌداً او
مبتكراً .وتعتبر وزارة التخطٌط والتعاون اإلنمائً الجهة المسإولة عن تسجٌل التصامٌم الصناعٌة .وٌحمً
القانونالعراقً التصامٌم الصناعٌة لفترة عشر سنوات.
حق المؤلف
ٌرمً قانون حقوق المإلؾ العراقً الى االلتقاء مع المعاٌٌر الدولٌة لحماٌة حقوق المإلؾ المطبقة حالٌاً .تعتبر لجنة
الملكٌة الفكرٌة التابعة لوزارة الثقافة هً الجهة المسإولة عن تسجٌل حق المإلؾ.
التشرٌعات الجدٌدة القادمة المتعلقة بالتجارة
ٌقوم العراق حالٌا ً بإعداد قانون جدٌد لحقوق الملكٌة الفكرٌة ٌتماشى مع إتفاقٌة منظمة التجارة العالمٌة للجوانب
المتصلة بالتجارة من حقوق الملكٌة الفكرٌة ) ،(TRIPSولكن التركٌبة الدقٌقة لهذا التشرٌع والتشرٌعات المتصلة
التزال قٌد التحدٌد:
الملكٌة الفكرٌة .لدى العراق مشروع قانون شامل عن قانون الملكٌة الفكرٌة ٌتماشى مع متطلبات إتفاقٌة منظمة
التجارة العالمٌة للجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكٌة الفكرٌة (إتفاقٌة ترٌبس ٌ .)TRIPSخضع التشرٌع
المذكور لعملٌة مراجعة نهائٌة لتمرٌره والمصادقة علٌه من قبل مجلس النواب .لقد قدمت الحكومة العراقٌة الـ
) (ACC/9ومسودة قانون الملكٌة الفكرٌة الى منظمة التجارة العالمٌة.
 الحواجز الفنٌة أمام التجارةٌ :متلك العراق مشروع قانون للحواجز الفنٌة أمام التجارة ٌنسجم مع متطلبات منظمة
التجارة العالمٌة وهو قٌد المراجعة النهائٌة لتقدٌمه الى مجلس النواب للمصادقة علٌه.
 الزراعــة :العراق فً مرحلة إعداد نسخة منقحة من الـ  ACC/4لتقدٌمها الى منظمة التجارة العالمٌة.
 معاٌٌر الصحة الحٌوانٌة والصحة النباتٌةٌ :قوم العراق بمراجعة قوانٌنه وإعداد مشارٌع القوانٌن الضرورٌة فً
مجال معاٌٌر الصحة الحٌوانٌة والصحة النباتٌة التً تتماشى مع متطلبات منظمة الصحة العالمٌة.
الخدماتٌ .قوم العراق حالٌا بمراجعة نظام الخدمات لدٌه النظام وٌتطلع إلى مزٌد من اإلصالح فً فتح قطاعات
الخدمات .كما إن العراق أٌضا فً عملٌة إعداد الـ ) (ACC/5لقطاعات الخدمات السٌاحٌة  ،والمالٌة  ،واالتصاالت
السلكٌة والالسلكٌة والنقل.
العراق عضو فً العدٌد من المعاهدات الدولٌة المتعلقة بالملكٌة الفكرٌة  ،كما انه كذلك عضو فً إتفاقٌات إقلٌمٌة
وثنائٌة.
إنضمام العراق الى منظمة التجارة العالمٌة
ً
ٌسعى العراق جاهداً فً اإلنضمام الى منظمة التجارة العالمٌة .وٌساهم حالٌا فً إجتماعات المنظمة المذكورة بصفة
مراقب.
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 -4إقامة عمل تجاري
نبذة/القوانٌن النافذة

ٌنظم قانون التجارة رقم ٖٓ لسنة ( 1984المواد من ٘ الى ٘ٔ) كافة الفعالٌات التً ٌقوم بها القطاعٌن العام والخاص
العراقٌٌن .وقد عر فت التجارة بؤنها الفعالٌات االقتصادٌة التً تهدؾ الربح فً سلسلة واسعة من القطاعات متضمنة
االستٌراد /التصدٌر ،الصناعات التحوٌلٌة ،التموٌن والنقل ،التشٌٌد ،السٌاحة ،الصٌرفة ،التؤمٌن ،شراء وبٌع االسهم
والسندات والمقاوالت.
ٌفرق قانون التجارة بٌن فئتٌن من التجار وهم:
ً
التاجر الفرد – الشخص الطبٌعً الذي ٌزاول بإسمه ولحسابه على وجه االحتراؾ عمال تجارًٌا .انه
ً
وسٌطا .وٌحكم قانون التجارة رقم ٖٓ لسنة 1984
تاجر فرد ٌبٌع وٌشتري لحسابه الخاص او كونه
نشاطات التجار الفردٌٌن /االشخاص الطبٌعٌٌن.
التاجر المعنوي – شخصٌة معنوٌة او شركةٌ .حكم نشاطات التجار المعنوٌٌن أي الشركات ،قانون
الشركات رقم ٕٔ لسنة  ٔ٩٩١المعدل بؤمر سلطة االئتالؾ المإقتة ) (CPAرقم ٗ ٙالصادر فً شباط ٕٗٓٓ.

انواع المشارٌع

ٌصنؾ هذا القسم من دلٌل المستثمر انواع المشارٌع التً ٌمكن تسجٌلها فً العراق استنا ًدا الى قانون الشركات وهً
كاآلتً:
الشــركات
ً
عدد قانون الشركات رقم  21لسنة  1997المعدل أحكاما لتؤسٌس كل نوع من أنواع الشركات ،والتً هً كاآلتً:
الشركات المساهمة – خاصة ومختلطة
ٌجب ان ٌقوم بتؤسٌس الشركة المساهمة عدد من االشخاص ال ٌقل عددهم عن خمسة اشخاص طبٌعٌٌن او معنوٌٌن
كحد ادنى .وٌطرحون اسهمًا لالكتتاب العام .وتكون مسإولٌة المساهمٌن عن دٌون الشركة بمقدار القٌمة االسمٌة
لالسهم التً ٌمتلكونها.
المشروع الفردي
ٌمكن تؤسٌس شركة فردٌة من قبل شخص طبٌعً واحد .وٌتحمل المالك الفردي تبعة شخصٌة ؼٌر محدودة عن جمٌع
التزامات الشركة .وٌطلق على الشركة الفردٌة فً العراق تسمٌة " مشروع فردي".
الشركات التضامنٌة
تإسس الشركات التضامنٌة من قبل عدد من المستثمرٌن ٌتراوح بٌن اثنٌن وخمسة وعشرٌن شخصً ا طبٌعًٌا او معنوًٌا
وٌكون للمالكٌن حصة فً رأس مال الشركة ،وٌتحملون على وجه التضامن مسإولٌة شخصٌة وؼٌر محدودة عن
جمٌع التزامات الشركة.
الشركات البسٌطة
تإسس الشركات البسٌطة من قبل عدد من المستثمرٌن ٌتراوح بٌن اثنٌن وخمسةٌ ،ساهم كل منهم فً رأس مال
الشركة بحصة نقدٌة او عٌنٌة ٌ.تطلب قانون الشركات بؤن تكون اوراق تؤسٌس الشركات البسٌطة مصدقة لدى كاتب
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العدل .وٌجب على مالكً الشركة البسٌطة اٌداع نسخة من وثائق التؤسٌس متضمنة اسماء المساهمٌن وعدد اسهمهم
لدى دائرة تسجٌل الشركات العراقٌة فً وزارة التجارة.
الشركات المحدودة  -خاصة أو مختلطة
ٌشترط قانون الشركات ان ال ٌقل عدد المإسسٌن فً الشركات المحدودة عن اثنٌن وال ٌزٌد على خمسة وعشرٌن .
وٌمكن ان ٌكون المإسسون اشخا ً
صا طبٌعٌٌن او معنوٌٌن .وٌكونون مسإولٌن عن دٌون الشركة بمقدار القٌمة االسمٌة
لالسهم التً ٌمتلكونهاٌ .جوز تؤسٌس الشركة المختلطة بإتفاق شخص معنوي واحد او اكثر من قطاع الدولة مع شخص
واحد او اكثر من القطاعات االخرى ،الخاص ،المختلط و/أو التعاونً على ان ال تقل مساهمة قطاع الدولة فٌه عن ٕ٘
%من اجمالً رأس مال الشركة .واذا انخفضت مساهمة قطاع الدولة فٌها الى اقل من ٕ٘ %فتعتبر شركة خاصة
كما ٌمكن تؤسٌس شركة محدودة المسإولٌة من شخص واحد سوا ًء كان طبٌعٌا ً أو معنوٌاً.
إجراءات تسجٌل الشركة
 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 وعالقة الشركاء فٌما بٌنهم وااللتزامات العقدٌة االخرى مع الؽٌر.
 اٌداع رأسمال الشركة بالدٌنار العراقً لدى مصرؾ مخول فً العراق واشعار مسجل الشركات بذلك.
 نسخة مصورة من جواز السفر للشخص االجنبً او بطاقة االحوال المدنٌة للشخص العراقً الخاصة بالممثل
المخول بتقدٌم الطلب لمسجل الشركات مع مراعاة تقدٌم النسخ االصلٌة للمطابقة الحقا ً وكذلك للمإسسٌن.
 اكمال االستمارات الخاصة بالتؤسٌس وتوقٌعها من قبل المإسسٌن او من ٌمثلهم قانونا ً مع العنوان والبرٌد
االلكترونً ورقم الهاتؾ.
 دفع الرسوم المطلوبة الى مسجل الشركات.
 اذا كان الطلب لؽرض تؤسٌس شركة مساهمة فٌضاؾ لما تقدم وثٌقة االكتتاب موقعة من قبل المإسسٌن ودراسة
الجدوى االقتصادٌة للشركة.
 تحدٌد النشاط االقتصادي والفنً للشركة المطلوب تؤسٌسها على ان ٌضمن هذا النشاط فً عقد التؤسٌس .وفً حالة
كون نشاط الشركة ٌتضمن اإلتصاالت فتفاتح وزارة الداخلٌة  .أما فً حالة كون نشاط الشركة حراسات وخدمات
أمنٌة فتفاتح وزارة الداخلٌة ووزٌرالدولة لشإون األمن الوطنً .أما فً حالة كون نشاط الشركة إزالة األلؽام فتفاتح
وزارة الدفاع ووزارة البٌئة وجهاز المخابرات الوطنً العراقً ووزارة الداخلٌة ووزٌر الدولة لشإون األمن
الوطنً.
 للشركة ان تضع نظاما ً داخلٌا ً لؽرض تنظٌم عملها ما بٌن االعضاء وؼٌرهم.
 تعٌٌن مشاور قانونً للشركة (محامً) بكتاب من نقابة المحامٌن
 تعٌٌن محاسب قانونً من نقابة المحاسبٌن والمدققٌن.
 تحدٌد المدٌر المفوض.
 بالنسبة للمساهم االجنبً فً الشركة ٌتطلب استحصال موافقة وزارة الداخلٌة  .وتقوم بهذه العملٌة دائرة مسجل
الشركات مباشرة.
ٌمكن للشركات المساهمة ،المختلطة والخاصة ،فقط اصدار اسهم قابلة للتداول العام ٌ.كتتب المإسسون فً الشركة
المساهمة المختلطة بنسبة ال تقل عن ٖٓ  %وال تزٌد على ٘٘  %من رأس مالها االسمً الذي ٌنبؽً ان ٌشمل
الحد االدنى المقرر لقطاع الدولة (العام) البالػ ٕ٘. %
اما المإسسون فً الشركة المساهمة الخاصة فٌجب ان ٌساهموا بما ال ٌقل عن ٕٓ  %من رأسمالها االسمً ،وتطرح
االسهم الباقٌة لالكتتاب االولى على الجمهور خالل ٖٓ ٌومًا من تارٌخ الموافقة على تؤسٌس الشركة .وتقوم الشركات
المساهمة الخاصة بإعالن االكتتاب العام بواسطة بٌان ٌنشرونه فً نشرة دائرة مسجل الشركات وفً صحٌفتٌن
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ٌومٌتٌن فً العراق على االقل .وٌتم هذا بعد الحصول على موافقة المسجل .واذا وجد المسجل ان اوراق التسجٌل
تضلل المستثمرٌن ٌ.حٌل الموضوع الى هٌئة االوراق المالٌة.
وعلى ؼرار ذلكٌ ،جب على الشركات المساهمة وشركات المسإولٌة المحدودة والمشارٌع الفردٌة تسدٌد رأس
المال قبل اصدار شهادة التؤسٌس.
الوقت المطلوب
ٌقدر الوقت الذي ٌحتاجه المستثمر إلتمام كافة الخطوات المذكورة أعاله بحوالً:
 شهرٌن للشركة المساهمة،
15
ٌ 25 – 20 وما ً لكافة أنواع الشركات األخرى .
الرقابة المالٌة
ٌراقب وٌدقق حسابات الشركات الخاصة مراقب حسابات ٌتم تعٌٌنه فً إجتماع الهٌئة العامة للشركة .تخضع تقارٌر
التدقٌق والتقارٌر المالٌة األخرى بصورة عامة لمصادقة مساهمً الشركة فً اإلجتماع السنوي للهٌئة العامة
للشركةٌ.قوم رئٌس مجلس اإلدارة والمدٌر المفوض فً الشركات المساهمة بالتوقٌع على التقرٌر السنوي والحسابات
الختامٌة للشركة .أما فً الشركات األخرى فٌكون المدٌر المفوض هو الشخص المسإول بالتوقٌع .وٌقوم دٌوان الرقابة
المالٌة التابع للحكومة العراقٌة بمراقبة حسابات الشركات المختلطة

 15ثأعزثٕبء ِب إرا وبْ أدذ اٌّغبّ٘ ِٓ ٓ١غ١ش اٌؼشال ٓ١١أ ٚإرا وبْ ٔشبط اٌششوخ اإلرصبالد أ ٚدشاعبد ٚخذِبد إِٔ١خ أ ٚإصاٌخ األٌغبَ فمذ
٠غزغشق اٌٛلذ اٌّطٍٛة فزشح أطٛي ِّب روش أػالٖ.
ثشٔبِج رجبسح ٌٍزّٕ١خ االلزصبد٠خ ف ٟاٌّذبفظبد اٌزبثغ ٌٍٛوبٌخ االِش٠ى١خ ٌٍزّٕ١خ اٌذ١ٌٚخ
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مكتب تمثٌل تجاري او فرع لشركة اجنبٌة
تقوم الجهات األجنبٌة الراؼبة بالعمل التجاري فً العراق بتقدٌم استمارة طلب تسجٌل فً العراق الى دائرة تسجٌل
الشركات .وٌجب على المستثمر تقدٌم نسختٌن معبؤتٌن من هذه االستمارة .تحتفظ دائرة تسجٌل الشركات بنسخة لدٌها
وتعٌد النسخة االخرى ،بعد توقٌعها وارفاق قائمة تدقٌق بها ،الى مقدم الطلب كإثبات للتقدٌم.
عند استالم الطلب ٌقوم مسجل الشركات بمراجعة الطلب للتاكد من اكتماله .اذا كان الطلب كامالً تزود الشركة
المقدمة بقائمة التدقٌق (بعد دفع الرسم) وٌبٌن فٌها بان كل الوثائق المطلوبة قد استلمت .وتسجل الطلبات المقبولة فً
سجل الشركات تسجٌالً رسمٌا ً.
الوقت المطلوب
ان الوقت المطلوب لدائرة تسجٌل الشركات إلنهاء معاملة طلب المستثمر لشهادة تسجٌل مكتب تمثٌل تجاري او فرع
لشركة اجنبٌة ٌقدر بعشرة اٌام .وتتطلب كامل العملٌة حوالً ٘ٔ ٌومًا.

العمل

اعدت الحكومة العراقٌة مشروع قانون العمل الجدٌد  ،و هو قٌد المراجعة من قبل مجلس الوزراء .وال ٌزال قانون
العمل الحالً فً العراق ضعٌفا فً تعزٌز مرونة بٌئة اإلستخدام ومالئمتها لألعمال التجارٌة .العراق طرؾ فً
كال إتفاقٌتً منظمة العمل الدولٌةالمتعلقة بتشؽٌل األحداث  ،ومن ضمنها اساءة استخدام االطفال فً العمل.
ٌنص قانون االستثمار الجدٌد على أن األولوٌة فً اإلستخدام والتوظٌؾ ستعطى للعراقٌٌن  ،ولكنه لم ٌثبت أي
حصص .وستراعى هٌئة اإلستثمار عند منح إجازة اإلستثمار أن ال ٌقل عدد العاملٌن العراقٌٌن عن  %50من
إجمالً عدد العاملٌن فً المشروع 16.وباإلضافة إلى ذلك ٌ ،توقع من المستثمرٌن األجانب المساعدة فً تدرٌب
المستخدمٌن العراقٌٌن  ،فضال عن رفع كفاءتهم  ،ومهاراتهم  ،وقدراتهم .وبؽض النظر عن قانون اإلستثمار الجدٌد
 ،هنالك متطلبات متصلة بالعمالة تخص الشركات األجنبٌة التً تستخدم عماالً عراقٌٌن أو أجانب.
قضاٌا اإلستخدام الحالٌة
ٌحتوي قانون العمل الحالً على تعلٌمات تتطلب إجراء تعدٌالت علٌها وتشمل :المزاٌا المدفوعة للعاملٌن ،شروط
العمل للعاملٌن األجانب ،الفقرات التً تحكم ساعات العمل .كما تحدد وزارة العمل والشإون اإلجتماعٌة حداً ََ أدنى
لألجر الشهري للعاملٌن ؼٌر المهرة .باإلضافة الى ذلك ،وإستناداً الى القانون العراقًٌ ،جب على أرباب العمل
توفٌر مستوى معٌن من خدمات النقل واإلقامة ومخصصات الطعام لكل مستخدم .إال إن القانون ال ٌحدد مبالػ هذه
المخصصات.
كما إن هناك متطلبات على الشركات األجنبٌة التً توظؾ عاملٌن عراقٌٌن أو أجانب  .فمن ضمن متطلبات أخرى،
ٌتوجب على المستثمر إبالغ هٌئة اإلستثمار ووزارة العمل والشإون اإلجتماعٌة عند توظٌؾ عمال عراقٌٌن أو
أجانب ،وعند إنتهاء خدماتهم وعند وجود وظائؾ شاؼرة .وهناك أٌضا ً متطلبات الحصول على رخصة عمل
لتوظٌؾ العاملٌن االجانب.
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الحصول على أرض  /موقع للمشروع

تعتمد ملكٌة األراضً الحكومٌة على عدة عوامل .فجزء كبٌر منها تمتلكه وزارة المالٌة ولكن بعض الوزارات
االخرى تسٌطر على أنوا ع معٌنة من األراضً ،كما إن دور المحافظات والبلدٌات مهم وٌجب أن ٌراعى من قبل
المستثمر.

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


القانون رقم ٖ٘ لعام ٕٕٓٓ قانون الطرق العامة



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



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



قانون هٌئة المناطق الحرة رقم ٖ لسنة  ٔ٩٩٩والتعلٌمات رقم ٗ لسنة ٔ٩٩٩
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لبٔ ْٛاالعزثّبس اٌصٕبػٌٍ ٟمطبػ ٓ١اٌخبص ٚاٌّخزٍظ
ٌٍّشبس٠غ اٌصٕبػ١خ إٌّزجخ ٌٍغٍغ االعزٙالو١خ ٚاٌشأعّبٌ١خ.
قانون بٌع واٌجار اموال الدولة رقم ٕٖ لسنة ٔ٩٩ٙ

سلُ ٌ ٠٢غٕخ ٚ ٨٩٩١اٌزٕ٠ ٞظُ ا٠جبس االساضٟ
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تحدٌد موقع المشروع
تتوفر للمستثمر عده خٌارات عند تحدٌد االراضً التى ٌقٌم علٌها مشروعه الصناعً او التجاري فً العراق.
وتشمل هذه الخٌارات للمشروع الصناعً استئجار االراضً فً المجمعات الصناعٌة الحكومٌة او فً المناطق
الحرة .اما المشارٌع ؼٌر الصناعٌة فٌمكنها استئجار االراضً فً المناطق الحرة او استئجار االراضً الحكومٌة
خارج المجمعات الصناعٌة عبر المزاٌدة .وٌحق للمستثمرٌن العراقٌٌن اٌضا شراء االراضً الحكومٌة عبر المزاٌدة
الؼراض المشارٌع ؼٌر الصناعٌة كما ٌحق لهم اٌضا شراء او اٌجار االراضً المملوكة من قبل القطاع الخاص فً
سوق العقار .اما المستثمرٌن االجانب فٌحق لهم اٌجار االراضً من القطاع الخاص فً حٌن ٌبقى تملك االراضً
من قبلهم امر ؼٌر مسموح به لحد اآلن إال للمشارٌع السكنٌة وبالحدود التً أجازها قانون أإلستثمار رقم  13لسنة
 2006والنظام رقم  2لسنة  2009والنظام رقم  7لسنة .2010
األراضً الحكومٌة
 -3تأجٌر األراضً الحكومٌة فً المناطق الصناعٌة
ال توجد جهة مركزٌة واحدة تدٌر المناطق الصناعٌة فً العراق حٌث ان االدارة هذه تتوزع على عدد من الوزارات
القطاعٌة وعدد من المإسسات الحكومٌة:


وزارة الصناعة والمعادن عن طرٌق كل من الشركة العامة للمسح الجٌولوجً والتعدٌن.



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

17

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

18

بموجب قانون التعدٌل األول لقانون اإلستثمار رقم  13الصادر فً  2010/4/1بالقانون رقم ( )2لسنة  ، 2010تم إستثناء المشروع (المستثمر)
المشمول بؤحكام قانون اإلستثمار المذكور من أحكام قانون بٌع وإٌجار أموال الدولة رقم  32لسنة .1986
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امانة بغداد وادارات الحكم المحلً والبلدٌات فً المحافظات التى تدٌر الخدمات مثل الماء والمجاري والتى
تمنح رخص تطوٌر االراضً للمشارٌع الصناعٌة والمجمعات الصناعٌة.

 -4تأجٌر االراضً فً المناطق الحرة الحكومٌة
تعامل المناطق الحرة الحكومٌة فً القوانٌن العراقٌة بشكل مؽاٌر للمناطق الصناعٌة وتنظم القوانٌن التالٌة عمل
المناطق الحرة:
 القانون رقم ٖ لعام  ٔ٩٩٩المتعلق بالمناطق الحرة
 التعلٌمات رقم ٗ لعام  ٔ٩٩٩حول ادارة المناطق الحرة
 تعلٌمات تنظم فعالٌات المستثمرٌن فً المناطق الحرة
وبموجب الفقرة اوال من القانون رقم ٖ لعام  ٔ٩٩٩تم تؤسٌس الهٌئة العامة الدارة المناطق الحرة كاحدى تشكٌالت
وزارة المالٌة .واجازت المادة  4من التعلٌمات رقم ٗ لسنة  ٔ٩٩٩االستثمار فً المناطق الحرة لمشارٌع القطاع
الصناعً والتجاري والخدمات.
 -5تأجٌر األراضً الحكومٌة الواقعة خارج المناطق الصناعٌة و المناطق الحرة.
ٌتمتع المستثمر المشمول بقانون اإلستثمار رقم  13لسنة  2006بمزٌة الحصول على األراضً الالزمة للمشروع
عن طرٌق اإلستئجار أو المساطحة للفترة التً ٌكون فٌها المشروع قائما على أن التزٌد عن ( )50خمسٌن سنة قابلة
19
للتجدٌد.
أما المستثمرٌن ؼٌر المشمولٌن بقانون اإلستثمار المذكور فٌحق لهم اٌجار االراضً الحكومٌة الواقعة خارج
المناطق الصناعٌة الستخدامات سكنٌة او تجارٌة اوزراعٌة وٌنظم القانون رقم ٕٖ لعام  ،ٔ٩٩ٙقانون بٌع وإٌجار
أموال الدولة ،عملٌة تؤجٌر وكذلك شراء هذه االراضً .وٌحق للمستثمرٌن العراقٌٌن وؼٌرالعراقٌٌن تؤجٌر هذه
20
االراضً.
 -6شراء االراضً المملوكة للدولة
تستخدم الدولة طرٌقة المزاٌدة العلنٌة اٌضًا عند بٌع االراضً الحكومٌة التً تقع خارج المناطق الصناعٌة .وهذه
المزاٌدات محصورة بالمواطنٌن العراقٌٌن وال ٌحق للمستثمرٌن االجانب المشاركة فٌها الن القانون العراقً ال ٌجٌز
لالجنبً شراء وتملك االراضً والعقارات .21وكما هو الحال فً تؤجٌر االراضً فان االراضً المخصصة
لالؼراض الصناعٌة فً المناطق الصناعٌة ؼٌر مشمولة بنظام المزاٌدة.
تحدد اللجنة موعدا للمزاٌدة وتعلن ذلك فً جرٌدة محلٌة مناسبة .وٌجب على اللجنة تضمٌن اإلعالن معلومات عن
العقار والقٌمة المقدرة وتحدٌد موعد ووقت ومكان المزاٌدة .كما ٌشمل اإلعالن تفاصٌل عن إجراءات اإلشتراك فً
المزاٌدة.
شراء او استئجار االراضً والعقارات من سوق العقارات العائد للقطاع الخاص
ٌمكن للمستثمرٌن العراقٌٌن شراء واستئجار االراضً والعقارات من سوق العقار المملوكة من قبل القطاع الخاص
لالستخدامات السكنٌة والتجارٌة والزراعٌة ،فً حٌن ٌحق للمستثمرٌن األجانب فقط إستئجارهذه األراضً
والعقارات .وتجدر االشارة الى ان ٕٓ  %من اراضً العراق مملوكة من قبل االهالً واؼلبها اراضً
19

الفقرة (ثالثا) من المادة  11من قانون اإلستثمار المذكور.
20
صدر فً  2010/4/1قانون التعدٌل األول لقانون اإلستثمار رقم  13لسنة ٌ 2006نص على إمكانٌة تملٌك أراضً المشارٌع السكنٌة الى المستثمر
األجنبً خالل فترة إنشاء المشروع على أن ٌقوم بتملٌك وأٌجارالوحدات السكنٌة لعراقٌٌن بعد انتهاء المشروع ..كما ٌنص التعدٌل على عدم سرٌان أحكام
قانون بٌع وإٌجار أموال الدولة رقم  32لسنة  1986أو أي قانون آخر ٌتعلق باألراضً على المستثمرٌن العراقٌٌن واألجانب المشمولٌن بقانون اإلستثمار
رقم  13لسنة 2006
21
أنظر الهامش رقم 20
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لالسنخدامات السكنٌة .ان القوانٌن العراقٌة النافذة تسمح لؽٌر العراقٌٌن استئجار االراضً لفترة ال تتعدى  50سنة
قابلة للتجدٌد .وال ٌوجد فً العراق حالًٌا شركات عقارٌة عالمٌة وٌقتصر النشاط على عدد كبٌر من العاملٌن فً
مهنة التوسط فً االعمال العقارٌة .

اإلتصاالت
 -1شبكة االتصاالت الثابتة (الحصول على خط هاتف أرضً)
تقدم خدمات الهاتؾ االرضً من قبل المإسسة العامة لالتصاالت وهً احدى تشكٌالت وزارة االتصاالت.
وٌعتمد توفٌر الخطوط االرضٌة على توفر خطوط شاؼرة وقد تستؽرق هذه العملٌة فترة طوٌلة بسبب شحة
ومحدودٌة الخطوط فً الوقت الحاضر.
 -2شبكة االتصاالت الالسلكٌة.
 شركة فانوس )(FANOOS
 شركة كلمات (( KALIMAT
 -3خطوط الهاتف النقال
قامت الحكومة العراقٌة فً شهر آب  2007بمنح ثالث رخص لشبكات الهاتؾ النقال أمد كل منها  15سنة كانت
قد طرحتها فً مزاد فً العاصمة االردنٌة عمان  ,مقابل  3.75ملٌار دوالر أمرٌكً لثالث شركات هً شركة
االتصاالت المتنقلة الكوٌتٌة (أم تً سً  -أثٌر) وشركة اسٌا سٌل  ,وشركة كورٌك تٌلكوم العراقٌة.
أعتبارا من  6كانون الثانً  ، 2008قامت شركتان من شبكات االتصاالت المتنقلة  -ام تً سً اثٌر وعراقنا -
بتؽٌٌر إسمٌهما إلى زٌن ) (www.iq.zain.comوقد اعتمد كال المشؽلٌن عالمة تجارٌة جدٌدة للشركات
الرئٌسٌة فً مجموعة زٌن ( ، )MTCالشركة الرائدة فً خدمات االتصاالت المتنقلة فً  22بلدا ٌخدمون 42.5
ملٌون من العمالء فً مختلؾ أنحاء الشرق األوسط وأفرٌقٌا.
وفً محافظة كربالء هنالك ثالثة شركات للهاتؾ النقال هم:
 شركة زٌن العراق ((zain iq
)(MTC
 شركة اثٌر
 شركة اسٌا سٌل)(ASIA CELL
وتعتمد شركات الهاتؾ النقال على وكالء منتشرٌن فً جمٌع انحاء العراق .وللحصول على هاتؾ نقال ٌطلب
الوكٌل من المتقدم هوٌة تعرٌفٌة مثل جواز سفر او بطاقة اقامة او بطاقة شخصٌة ٌقوم بعدها المتقدم بتوقٌع عقد
لشراء الخط وٌدفع بدل االشتراك الذي تتراوح قٌمته بٌن  5الى  10دوالر امرٌكً إعتمادا على مقدم الخدمة ونوع
اإلشتراك.
 -4خدمة االنترنت
ٌوجد فً محافظة كركوك عدد محدود من شركات القطاع الخاص التً تعمل فً مجال خدمة الشبكة الدولٌة
( )internetباالضافة الى الشبكات التابعة الى وزارة االتصاالت.
.
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كٌفٌة الحصول على الموافقات البٌئٌة

ٌعتمد فً بٌان الرأي حول صالحٌة مواقع المشارٌع االستثمارٌة على التعلٌمات البٌئٌة القامة المشارٌع الصناعٌة
والزراعٌة والخدمٌة التً اقرها مجلس حماٌة وتحسٌن البٌئة بجلستة المرقمة ( )14لعام  1990والتً تتضمن
المحددات الموقعٌة والمتطلبات البٌئٌة الواجب توفرها عند تنفٌذ المشروع وكذلك التعلٌمات الالحقه لالنشطة ؼٌر
ال وارد ذكرها فً التعلٌمات المشار الٌها انفآ والتً صدرت عن مجلس ووزارة البٌئة بموجب الصالحٌات الممنوحه
للوزٌر.
ان بعض االنشطة لها خصوصٌتها وهناك قوانٌن او انظمة او تعلٌمات او قرارات تحكمها وعلٌه تإخذ بنظر
االعتبار عند دراسة معامالت طلب تخصٌص االراضً وعلى سبٌل المثال قانون االستثمار المعدنً للمقالع ,
وقانون تنظٌم ذبح الحٌوانات لوزارة الزراعه  ,ضوابط اقامة المشارٌع على االراضً الزراعٌة وؼٌر ذلك.
تضمنت التعلٌمات البٌئٌة تصنٌفا ً للمشارٌع حٌث صنفت الى ثالثة اصناؾ ( أ-ب-ج) وكاالتً :
االنشطة الملوثة للبٌئة
صنف (أ)
وهً النشاطات شدٌده التلوث للبٌئة وتشمل المشارٌع الصناعٌة او الزراعٌة الكبرى والتً لها تؤثٌرات عدٌده
على نوعٌة البٌئة وعلى مساحات واسعه لذا ٌجب ابعادها مسافات بعٌده عن التصامٌم االساسٌة وتوسٌعها
للمدن واالقضٌة والنواحً والقرى المرشحه للتطوٌر بموجب خطة االستٌطان الرٌفً مع شرط توفٌر كافة
المعالجات التً توفر حماٌة كافٌة للبٌئة.
صنف (ب)
وهً النشاطات الملوثه بدرجه اقل من صنؾ (أ) وتشمل المصادرالصناعٌة او الزراعٌة وؼٌرها والتً ٌنتج
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
كافة جوانب التلوث ( الروائح الكرٌهه وماشاكل) فٌحدد الموقع خارج حدود التصامٌم االساسٌه ووفق
المحددات الموقعٌه لذلك النوع من االنشطه والمذكوره تفصٌال ضمن التعلٌمات.
صنف(ج)
وهً باقً النشاطات االنسانٌة والتً ٌنجم عنها تلوث بسٌط ٌمكن معالجتة كالمعامل الصناعٌة التً ال ٌنتج
عنها تلوث ملحوظ والمشارٌع الزراعٌة الصؽٌره والمجمعات السكنٌة والفنادق والمستشفٌات والتً ٌنتج عنها
ملوثات ذات محتوى عضوي بالدرجه الرئٌسٌة وٌمكن معالجتة بسهوله من خالل وحدات معالجة  ,لذا ٌمكن
اقامتها فً داخل حدود التصامٌم االساسٌة وبدون تحدٌد وخارجها ووفقا ً للتعلٌمات المركزٌة بالسماح الصحاب
المزارع باقامة صناعات ؼٌر ملوثة للبٌئة داخل مزارعهم.
ٌجب ان تحتوي دراسة الجدوى الخاصة بكل مشروع إستثماري على تحلٌل لألثر البٌئً للمشروع .وٌجب على
المستثمر أن ٌعهد الى مكتب إستشاري من القطاع الخاص له خبرة فً مجال البٌئة إلنجاز الجزء المتعلق بدراسة
تقٌٌم األثر البٌئً للمشروع من دراسة الجدوى.
وٌقدم الطلب بعد ذلك الى وزارة البٌئة .وتجدر االشارة الى ان دائرة حماٌة و تحسٌن البٌئة ال تفرض رسوم تقوٌم
ومراجعة استمارات الطلبات المقدمة لها .وتتم مراجعة الطلبات من قبل الدائرة المذكورة التً عادة ما تعطً اجابتها
بمنح وثٌقة البٌئة او عدم منح الوثٌقة خالل اسبوعٌن الى ثالثة اسابٌع من تارٌخ تقدٌم الطلب  .وفً بعض االحٌان
تقوم الدا ئرة بالكشؾ الموقعً او طلب التحلٌالت المختبرٌة مما قد ٌإخر المعاملة.
بعد الحصول على وثٌقة اإللتزام البٌئً ٌ ،مكن للمستثمر المضً قدما فً البناء و  /أو البدء بالنشاط الفعلً .وستقوم
الوزارة بالتفتٌش ومراقبة مدى التزام المستثمر بالتقرٌرالبٌئً.
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التشغٌل
الضرٌبــــة
ٌشمل هذا القسم المشارٌع ؼٌر المشمولة بقانون اإلستثمار رقم 13وقانون اإلستثمار الصناعً للقطاعٌن الخاص
والمختلط رقم  20لسنة  1998المعدل .أما المشارٌع اإلستثمارٌة المشمولة بالقانونٌن المذكورٌن فتعتبر معفاة من
دفع الضرائب لسنوات عدة حددت فً هذٌن القانونٌن.
ٌتضمن النظام الضرٌبً فً العراق اربعة انواع من الضرائب التً ٌتحملها المكلؾ قانو ًنا وهً ضرٌبة الدخل
المفروضة على األفراد وضرٌبة الدخل المفروضة على الشركات وضرٌبة العقار وضرٌبة العرصات .وٌستند
النظام فً اجراءات تقدٌر االستحقاق الضرٌبً للمكلؾ وفً جباٌة الضرٌبة على قٌام المكلؾ نفسه بالكشؾ عن
مصادر ومقدار دخله للسنة المالٌة المنصرمة الخاضعة للتحاسب الضرٌبً بملء استمارات خاصة تمأل من المكلؾ
نفسه وتسلم إلى فرع هٌئة الضرائب فً المنطقة السكنٌة التً ٌقٌم فٌها المكلؾ .وسنتناول أدناه ضرٌبة الشركات
وضرٌبة األفراد فقط.
التسجٌل لغرض التحاسب الضرٌبً
تحصل الشركات على رقم خاص للتحاسب الضرٌبً ٌعطى لها من قبل قسم تسجٌل الشركات .وتحصل الشركات
على رقم تحاسب ضرٌبً خاص بكل نوع من أنواع الضرائب .وٌجب ان تسجل الشركة ألؼراض التحاسب
الضرٌبً خالل شهر واحد من بدأ نشاطها .وعلٌها ان تتحاسب ضرٌبًٌا بعد مرور ثالثة اشهر على إنتهاء السنة
المالٌة.
ضرٌبة الدخل المفروضة على الشركات
إن نسبة ضرٌبة الدخل المطبقة على جمٌع الشركات منذ نٌسان ٕٗٓٓ هاً نسابة موحادة تبلاػ ٘ٔ  %مان صاافً
الدخل المتحقق .وكما ٌنص قانون ضرٌبة الدخل رقم ٖٔٔ لعام ٕ ٔ٩٩فان الضرٌبة هذه تساتحق علاى دخال جمٌاع
شركات القطاع الخاص بضمها الدخل المتحقق للشركات األجنبٌة العاملة فٌه (باستثناء تلك المعفاة إستنادا الى قوانٌن
اإلستثمار النافذة).
ضرٌبة دخل األفراد
ان كل من ضرٌبة الدخل المفروضة على االفراد والشركات قد تم تخفٌضها بشكل جوهري بحٌث أصبحت ال تزٌد
فً حدها االعلى عن ٘ٔ  %وذلك بموجب قرار سلطة االئتالؾ المإقتة المرقم  ٗ٩لعام ٕٗٓٓ .وبموجب ٰهذا
االمر تم رفع سقوؾ السماحات القانونٌة التً ٌتمتع بها المكلفون ،وتتراوح معدالت الضرٌبة حسب مستوى الدخل
من حد ادنى ٌبلػ  %3إلى حد اعلى ٌبلػ ٘ٔ .%وٌنظم قانون ضرٌبة الدخل النافذ رقم ٖٔٔ لعام ٕ ٔ٩٩اجراءات
تحصٌل الضرٌبة واجراءات األستئناؾ والعقوبات الناتجة عن عدم دفع الضرائب المستحقة او التؤخر فً دفعها.
التقاعد والضمان اإلجتماعً للعمال
ٌتوجب على كافة الشركات ،وقبل ممارسة االعمال ،التسجٌل لدى وزارة العمل  /مإسسة التقاعد والضمان
االجتماعً للعمال ودفع امانات مقابل استقطاعات الضمان االجتماعً المبنٌة على اساس عدد العاملٌن والرواتب
المقدرة لثالثة اشهر .وٌحصل المستثمر على وصل استالم من الوزارة ٌإٌد تسدٌد المبلػ .وٌحتوي الوصل على رقم
الضمان االجتماعً للشركة .وتسدد مستحقات الضمان االجتماعً بعد ذلك على اساس فصلً .وٌبلػ الضمان
االجتماعً  % ٔ١من رواتب المستخدم .وتكون مساهمة رب العمل ٕٔ  %ومساهمة المستخدم ٘  .%وتسدد
الدفعات من قبل اصحاب العمل الى مإسسة التقاعد والضمان االجتماعً للعمال بصكوك معتمدة .ان الخطوة االولٌة
للتسجٌل لدى وزارة العمل والحصول على وصل استالم تتطلب حوالً اسبوع واحد .وهنالك رسوم مصاحبة لهذه
العملٌة.
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إجراءات اإلستٌراد والتصدٌر
مقدمة ونظرة عامة
ٌنظم قانون الكمارك رقم ٖٕ لسنة ٗ ٔ٩٩التعرٌفة الكمركٌة فً العراق كما اصدرت سلطة االئتالؾ المإقتة االمر
رقم  ٔٙلسنة ٖٕٓٓ )والخاص باإلجراءات المإقتة لمراقبة الحدود والموانئ والمطارات العراقٌة) .واٌضً ا امر
سلطة االئتالؾ المإقتة رقم  ٕٙلسنة ٖٕٓٓ( الذي أُنشئ بموجبه دائرة تؤمٌن الحدود والسٌطرة علٌها التابعة لوزارة
الداخلٌة التً انٌطت بها الرقابة على حركة البضائع واالشخاص على الحدود العراقٌة.
اإلستٌراد
إستناداً الى أوامر سلطة اإلئتالؾ المرقمة  38و  54المعدلة باألمر رقم  70تقوم الحكومة العراقٌة بإستٌفاء % 5
كرسم إعادة إعمار على قٌمة كافة البضائع المستوردة الى العراق من كافة الدول وذلك إعتباراً من  15نٌسان
 .2004واستثنً من رسم اعادة اإلعمار الؽذاء والدواء والمالبس والكتب .كما إستثنى البضائع والسلع المستوردة
من قبل قوات التحالؾ وجمٌع المإسسات والوكاالت التابعة لها اضافة إلى السلع والبضائع المستوردة من قبل
المقاولٌن ؼٌر العراقٌٌن العاملٌن مع قوات التحالؾ والمنظمات ؼٌر الحكومٌة والمنظمات الدولٌة والدبلوماسٌٌن
وحكومات التحالؾ والبضائع المستوردة ضمن برنامج النفط مقابل الؽذاء.
ٌجب على كل األشخاص الذٌن ٌعبرون الحدود العراقٌة الخضوع إلجراءات تتضمن مراجعة مكتب الجوازات
والتفتٌش فً نقطة التفتٌش الجمركٌة .أما البضائع المستوردة فتخضع الى مراجعة قائمة الشحن وتفتٌش البضاعة.
هٌكل التعرٌفة
ً
كما تم ذكره فً الصفحة السابقةٌ ،قوم العراق حالٌا بفرض "رسم إعادة اإلعمار" بمقدار  %5على كافة البضائع
المستوردة الى العراق بإستثناء الؽذاء والدواء والمالبس والكتب والفقرات المتعلقة بالمساعدات اإلنسانٌة .كذلك
إستثنى قوات التحالؾ والمنظمات ؼٌر الحكومٌة والحكومات األجنبٌة والشركات التً تقوم بؤعمال إعادة اإلعمار
والمنظمات الدولٌة والوكاالت التً تقدم المساعدات .وتبقى معلقة كافة الرسوم والتعرٌفات الجمركٌة ورسوم
اإلستٌراد والرسوم اإلضافٌة :وقد كان اإلستثناء الوحٌد هو رسم الكشؾ على دخول العربات بمقار  30دوالراً
للشاحنة الواحدة.
وٌنظم قانون التعرفة الكمركٌة الجدٌد والمصادق علٌه من قبل مجلس النواب العراقً بتارٌخ  2010/1/12نسب
رسوم الوارد الكمركً على البضائع المستوردة وفق النسب المنصوص علٌها فً جداول تعرٌفة الرسوم الكمركٌة
والروزنامة الزراعٌة الملحقة به
التقٌٌم الجمركً
ٌتم تحدٌد القٌمة المقررة لرسم إعادة اإلعماروفقا للمادة السابعة من االتفاقٌة العامة للتعرٌفات الجمركٌة والتجارة لعام
( 1994الؽات)  ،والتً اعتمدت فً أمر سلطة االئتالؾ المإقتة رقم .54
الفحص قبل الشحن :الٌطلب العراق إجراء الفحص على البضاعة قبل الشحن.
قواعد المنشأ :حسب ما جاء فً قانون الجمارك رقم  23لسنة  ، 1984قد ٌطلب مدٌر عام الجمارك شهادة منشؤ
منفصلة .وفً الممارسة عادة ما تطلب هذه الشهادة مصدقة من ؼرفة التجارة أو أي جهة مماثلة فً بلد المنشؤ.
التصدٌر
إن القانون الذي ٌحكم الصادرات هو قانون الجمارك رقم  23لسنة  1984وأمر سلطة اإلئتالؾ رقم .54
تخضع جمٌع الصادرات من العراق إلى ترخٌص من وزارة التجارة ،دائرة التخطٌط  ،قسم االستٌراد والتصدٌر .
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التعرٌفة :التوجد تعرٌفة على الصادرات ؼٌر تلك المفروضة على خردة المعادن والبالؽة  35دوالر أمرٌكً للطن
الواحد.
التجارة العابرة (الترانزت)
بما إن الرسوم الجمركٌة معلقة فً الوقت الحاضر ،كذلك التفرض أٌة رسوم على البضائع العابرة .وإستناداً الى أمر
سلطة اإلئتالؾ رقم  54الٌطبق رسم إعادة اإلعمار على السلع العابرة.
التعلٌمات الفنٌة والمقاٌٌس
الجهاز المركزي للتقٌٌس والسٌطرة النوعٌة هً الجهة الحكومٌة المستقلة السإولة عن مراقبة مقاٌٌس المنتجات فً
العراقٌ.قوم الجهاز المذكور ب فحص ومعاٌنة البضائع المحلٌة من ناحٌة العناصر الصحٌة والسالمة والنوعٌةٌ .قٌم
الجهاز عالقات مع منظمة التقٌٌس الدولٌة وٌقدم معونة فنٌة الى الدوائر المسإولة عن براءة اإلختراع وشإون
اخرى تتعلق بحقوق الملكٌة الفكرٌةٌ .ملك العراق حالٌا ً حوالً  3000مقٌاس للمنتجات  .العراق عضو فً المنظمة
الدولٌة للتقٌٌس ). (ISO
مقاٌٌس الصحة الغذائٌة والصحة النباتٌة
تقوم وزارة الزراعة بإصدار شهادة الصحة النباتٌة قدر تعلق األمر بالمنتجات الزراعٌة .كما تقوم وزارة الزراعة
كذلك بإصدار شهادة الصحة الحٌوانٌة بالنسبة للحٌوانات الحٌة .أما شهادة الصحة الؽذائٌة فتصدرعن وزارة الصحة
بالنسبة للمنتجات الؽذائٌة المصنعة.
نظام حقوق الملكٌة الفكرٌة المتصلة بالتجارة
ٌتبع العراق سٌاسة قوٌة لحماٌة الملكٌة الفكرٌة  ،والتً ٌعترؾ بؤنها ستكون المحرك للتنمٌة االقتصادٌةٌ .قوم
العراق حالٌا ً بتحدٌث قوانٌن الملكٌة الفكرٌة بهدؾ جعل النظام التشرٌعً للبلد مالئما ً لمتطلبات إتفاقٌة منظمة التجارة
العالمٌة الخاصة بحقوق الملكٌة الفكرٌة المتصلة بالتجارة (إتفاقٌة :)TRIPS
 لقد تم تعدٌل قانون العالمات التجلرٌة والمإسرات رقم  21لسنة 1957بموجب أمر سلطة اإلئتالؾ الموقتة
رقم 80
 تم تعدٌل قانون براءة اإلختراع والنماذج الصناعٌة اإلئتالؾ رقم  65لسنة  1970بموجب أمر سلطة رقم
81
 تم تعدٌل قانون حق المإلؾ رقم  3لسنة  1971بموجب أمر سلطة اإلئتالؾ رقم .83
العراق عضو فً العدٌد من االتفاقٌات الدولٌة للملكٌة الفكرٌة  ،والترتٌبات اإلقلٌمٌة أو الثنائٌة التً تشمل ضمن ما
تشمل:
 اتفاقٌة بارٌس لحماٌة الملكٌة الصناعٌة ( 1967قانون) المصادق علٌها بموجب القانون رقم  212لعام
. 1975
 معاهدةالمنظمة العالمٌة للملكٌة الفكرٌة ) )WIPOالتً تمت المصادقة علٌها بموجب القانون رقم  212لعام
 .1975العراق اصبح عضوا فً الـ( )WIPOفً كانون الثانً عام . 1976
 االتفاقٌة العربٌة لحماٌة حقوق التؤلٌؾ والنشر ؛ المصادق علٌها بالقانون رقم  41لسنة . 1985
 المعاهدة العربٌة لحقوق الملكٌة الفكرٌة المصادق علٌها بالقانون رقم  41لسنة .1985
تجارة الخدمات
من المتوقع أن ٌكون تحول العاراق مان االقتصااد المخطاط مركزٌاا إلاى اقتصااد الساوق  ،فاتحاة عهاد جدٌاد لتطاوٌر
وتوسٌع قطاع الخدمات .إن الحكومة مصممة على زٌادة حصة الخدمات فً الناتج المحلً اإلجمالً من خالل جاذب
االستثمارات األجنبٌة  ،فضال عن تولٌد الموارد المحلٌة.
لقد كان هناك توسع كبٌر فً مجاالت خدمات التجزئة والبناء منذ عام  .2003فً اآلونة األخٌرة أدت التؽٌٌرات
فً السٌاسة فً العراق الى فتح قطاعات خدمات هامة مثل الخدمات المالٌة والتؤمٌن واالتصاالت السلكٌة
والالسلكٌة .ومن المتوقع أن تحقق إعادة تؤهٌل الشركات المملوكة للدولة المزٌد من الفرص الجدٌدة .عالوة على
ثشٔبِج رجبسح ٌٍزّٕ١خ االلزصبد٠خ ف ٟاٌّذبفظبد اٌزبثغ ٌٍٛوبٌخ االِش٠ى١خ ٌٍزّٕ١خ اٌذ١ٌٚخ

دلٌل المستثمر فً كركوك

25

ذلك  ،إن قوانٌن ولوائح االستثمار الجدٌدة فً العراق تشجع تسهٌل االستثمار األجنبً  ،والذي ٌنبؽً أن ٌإدي
بدوره إلى اجتذاب رإوس األموال إلى قطاع الخدمات.
إن وزارة التجارة هً المسإول األول عن مراقبة التجارة الدولٌة فً قطاع الخدمات  ،بٌد أن هناك مختلؾ اإلدارات
والوكاالت المشاركة فً الشإون التنظٌمٌة المتصلة بالتجارة فً قطاع الخدمات.
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(ملحق دلٌل المستثمر فً كركوك)

الفرص اإلستثمارٌة الحالٌة فً محافظة كركوك
أوالً :قطاع األسكان

 -1مشروع بناء مجمع سكنً افقً فً قضاء داقوق جنوب محافظة كركوك.
 -2مشروع بناء مجمع سكنً افقً فً قضاء الحوٌجة جنوب ؼرب محافظة
كركوك.
ثانٌاً :قطاع الصناعات التحوٌلٌة

 -3إنشاء معمل سمنت ( سركران)
ثالثاً :قطاع الصحة

 -4انشاء مستشفى متكامل
رابعاً :قطاع الخدمات

 -5مشروع تدوٌر النفاٌات للمحافظة.
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