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 المتيازات الممنوحة للمستثمر العربي واالجنبي
 

باالنفتاح على كافة دول العالم  2003تتسم العالقات االقتصادية بين العراق ودول العالم بعد عام 

تصاد السوق ، مما يعني رفع الكثير من القيود التي كانت تحد من دخول رأس المال واالتجاه نحو اق

ارج ، وما يرافق ذلك من تسهيالت الى الخوتحويل عوائد االستثمار المتحققة في العراق  األجنبي

 . والضريبي والجمركي وغيرها الجهاز المصرفي وزارة المالية من خالل قدمها ت

تم االتفاق وشركاتها االستثمارية ،  واألجنبيةالعربية الحكومية  المؤسساتولتسهيل عمل  

 على اقتراح  بين الجانب العراقي والجانب المصري

 

  تمهيد

 

أن العديد من مذكرات التفاهم واالتفاقيات االقتصادية المختلفة الموقعةة مةع الكثيةر مةن دول 

رى من االستفادة مةن فةرا االسةتثمار العالم تتيح للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية للدول األخ

في العراق ومع ذلك يتطلب معرفة بالقوانين النافذة التي يتحرك فةي نطاقهةا االسةتثمار األجنبةي فةي 

ر بقةةانون االسةةتثمار النافةةذ ،  العةةراق . ولكةةم خن دخةةول أي مسةةتثمر عربةةي او أجنبةةي سةةيكون محكومةةا

وزارة الماليةة المختلفةة وعلةى رأسةها الجهةاز  ولكن هذا القانون يرتبط بشكل أو بآخر بجهود دوائةر

. فالمسةتثمر األجنبةي يحتةاج الةى بنيةة قانونيةة وخجرائيةة مسةتقرة  يالمصرفي والضريبي والكمر كة

يسةةتطيع بواسةةطتها خن يخطةةط لعملةةة االسةةتثماري ويطمةةهن علةةى أموالةةا وأرباحةةا ويحركهةةا  ةةمن 

القانون ويسهم في تحقيةق الهةد  

كةةل مةةن  االقتصةةادي الةةذي ينشةةده

 الجانب العراقي والمستثمر .

وجةةةةةاهت هةةةةةذه الدراسةةةةةة تلبيةةةةةة 

لمقتةةرح لجنتةةي المتابعةةة لكةةل مةةن 

العراق ومصر اللتين اجتمعتا في 

القةةاهرة نهايةةة الشةةهر الخةةام    

. ونعتقةةد أنهةةا تلبةةي بشةةكل  2010

كبيةةر مةةا يحتاجةةا المسةةتثمر المصةةري أو العربةةي وحتةةى األجنبةةي مةةن معلومةةات تخةة  نشةةا ا فةةي 

 راق .الع

ى لثم انتقلنا ا،لذا بدأت الدراسة بشرح لالمتيازات الواردة في قانون االستثمار للمستثمرين األجانب 

جهةاز شرح لقانون المصار  وخمكانية فتح فروع لمصةار  أجنبيةة فةي العةراق او االسةتفادة مةن ال

فةاهات هيالت وخعك مةن تسةللكمةارالمصرفي العراقي . بعدها تم استعراض مةا تقدمةا الهيهةة العامةة 

 ن المنةةا قمةةتفيةةد المسةةتثمر األجنبةةي ثةةم خمكانيةةات هيهةةة المنةةا ق الحةةرة وقانونهةةا وكيفيةةة االسةةتفادة 

ر الى النظام الضريبي واإلعفاهات والسمحات التي تفيد المستثمر  .األجنبي  الحرة ، وتعر نا أيضا

نهةةةا ة ذات الصةةةلة وعناويوقةةةدمنا فةةةي الختةةةام قائمةةةة باسةةةماه مواقةةةع االنترنةةةت للمؤسسةةةات العراقيةةة

نعتقةد شةانها ، وااللكترونية لتسهيل االتصال بهآ والتعر  على تفاصيل قوانينها والتعليمات النافذة ب

ال أن هذه الدراسةة المقتضةبة كافيةة إلعطةاه صةورة وا ةحة ألي مسةتثمر يةروم الةدخول الةى المجة

 العراقي .  
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  :تعريف اإلستثمار

 تخصي  راس المال للحصول على العام هو االقتصاديهوما نعر  اإلستثمار بمف يمكن أن

لخدمات . اللحصول على مزيد من السلع و  وسائل خنتاجية جديدة أو تطوير وسائل خنتاجية قائمة

 : ويمكن أن يكون اإلستثمار على نوعين

معظم  متقو اإلستثمار الو ني : والذي يعتمد على المدخرات الو نية لموا ني الدولة , خذ .1

يحتوي و , لدول المتقدمة والنامية بو ع سياسات مالية ونقدية لتشجيع تلك اإلستثماراتا

موا ن ال على خيجابيات عديدة على الواقع اإلقتصادي واإلجتماعي و تنعك  فوائده على

راق اليوم الع ولو خستخدمت العوائد النفطية الو نية بشكل سليم في مجال اإلستثمار لكان

 . ارات األجنبيةأقل حاجة لإلستثم

الى خارج  المحلي كونا يمثل خنتقال الرأسمال من مو نا اإلستثمار األجنبي : ويختلف عن .2

جنبي الى لإلستثمار , وكذلك يمكن تقسيم اإلستثمار األ حدود البلد , أي البلد المضيف

  : قسمين

 اعيلعي )كالصنالساألجنبي المباشر : ويتمثل هذا النوع باإلستثمار في القطاع  اإلستثمار –أ 

ف والزراعي والسياحي والخدمي( ويتطلب ذلك اإلستقرار السياسي واألمني وهو يتص

ر ينقسم الى ق بطول  أما :سمين األمد و يشمل المشاريع الستراتيجية وهو المفضل وهو أيضا

 . هيمنة كاملة , أو مشاركة مع الموا ن من البلد المعني باإلستثمار

ه األسهم ي غير المباشر : ويتسم كونا قصير األمد ويتركز على شرااألجنب اإلستثمار –ب 

ا ويسعى الى الربح السريع من خالل المضاربة باألسهم والسندات ويسمي والسندات

 الطفيلي )مثال البنوك , وأسهم الشركات المساهمة( . البعض اإلستثمار

 

 : لقانون اإلستثمار العراقي خستعراض

 

ألول , ا , على سبعة فصول 2006لعام  (13) ر العراقي الصادر تحت رقميشتمل قانون اإلستثما

ر وهيهات والفصل الثاني , يخ  الهيهة الو نية لإلستثما, يشمل التعاريف واألهدا  والوسائل

 ، رالمستثم تزاماتوالفصل الرابع , خل ، والفصل الثالث , المزايا والضمانات،  األقاليم والمحافظات

ثمار و اإلست والفصل السادس , يشمل خجراهات منح خجازة , , يشمل اإلعفاهات والفصل الخام 

ستثنى القانون للقانون وقد خ والفصل السابع , أحكام عامة ثم األسباب الموجبة , تاسي  المشاريع

  . اإلستثمار النفطي وكذلك قطاعي المصار  وشركات التامين

اب , ومقسمة ابو ردستان , فهو مقسم الى أربعةقليم كإل 2006( لسنة 4ثمار رقم )أما قانون اإلست

  . الى فصول عدة

 

 :  اإلعفاءاتوإلتزامات المستثمر, , و المزايا والضمانات

 

خعفاهات من ومن  ريبة الدخل قابلة للتمديد ,  ( سنوات10)  لمدةخعفاهار يقدم هذا القانون            

شمول المشاريع القديمة القائمة بالقانون وللمستثمر ,  سنة( 50) الرسوم الكمركية , خيجار األرا ي

صالحيات مجل  وتحويل مستحقات الشركات بالعملة األجنبية , والعاملين ,  تحويل مستحقاتو, 

أعطى حق بيع كما مدة اإلستثمار وتعهد بتحريم تاميم المشاريع اإلستثمارية ,  الوزراه بتمديد

 حدد القانونوثمر في اإلستثمار في سوق األوراق المالية , للمستثمر , وأعطى حق للمست المشروع

ر لإلجابة على المستثمر , 15النافذة الواحدة في خجازة المشروع خالل )  خ افة الى خعطاه( يوما
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أجاز حق  صالحية القضاه العراقي حق البت في الخالفات التي قد تنشا بين المستثمر والدولة كما

  . ركةالتحكيم بين األ را  المشا

ر لمواد القانون   بهذا الشان : وفيما يلي عر ا

 

يتمتع المستثمر بغض النظر عن جنسيتا بجميع المزايا والتسهيالت والضمانات ويخضع  -1

لاللتزامات الواردة في هذا القانون وللمستثمر العراقي واالجنبي الغراض مشاريع 

االرض دون المضاربا  االسكان حق االحتفاظ باألرض بمقابل يحدد بينا وبين مالك

باالرض وفق  وابط تضعها الهيهة الو نية لالستثمار وبموافقة مجل  الوزراه ، وتسهل 

الهيهة تخصي  االرا ي الالزمة للمشاريع االسكانية وتمليك الوحدات السكنية للعراقيين 

 . (1)بعد اكمال المشروع 

  : (2)يتمتع المستثمر بالمزايا االتية  -2

ت وتعليما انوناس المال الذي ادخلة الى العراق وعوائده وفق احكام هذا القأوالر : اخراج ر

افة نا كالبنك المركزي العراقي وبعملة قابلة للتحويل بعد تسديد التزاماتا وديو

 للحكومة العراقية وسائر الجهات االخرى . 

ر : يحق للمستثمر االجنبي :ث  انيا

 ية باالسهم والسندات المدرجة فيا .التداول في سوق العراق لالوراق المال -أ

 تكوين المحافظ االستثمارية في االسهم والسندات . -ب 

ر : استهجار االرا ي الالزمة للمشروع او المسا حة للمدة التي يكون في لمشروع ها اثالثا

ر على ان ال تزيد عن ) وافقة الهيهة ( خمسين سنة قابلة للتجديد بم50االستثماري قائما

 في تحديد المدة  بيعة المشروع وجدواه لالقتصاد الو ني . وان تراعى

ر : التامين على المشروع االستثماري لدى أي شركة تامين و نية او اجنب عتبرها ية يرابعا

 مالئمة .

ر : فتح حسابات بالعملة العراقية او االجنبية او كليهما لدى احد المص  ي العراقفار  خامسا

 او خارجا للمشروع المجاز .

 : (3) يضمن هذا القانون للمستثمرما يأتي -3

انية امك اوالر : يحق للمستثمر توظيف واستخدام عاملين من غير العراقيين في حالة عدم

ابط ق  واستخدام عراقي يملك المؤهالت الالزمة وقادر على القيام بنف  المهمة وف

 تصدرها الهيهة .

ر : منح المستثمر االجنبي والعاملين في ال قيين حق لعراامشاريع االستثمارية من غير ثانيا

 االقامة في العراق وتسهيل دخولة وخروجا من والى العراق . 

ر : عدم المصادرة او تاميم المشروع االستثماري المشمول باحكام هذا ال و ن كالر اقانوثالثا

 جزهر باستثناه مايصدر بحقا حكم قضائي بات .

ر : للعاملين الفنيين واالداري تبهم روا ين غير العراقيين في المشروع ان يحولوارابعا

ر للقانون بعد تسديد التزاماتهم وديون جاه هم توتعويضاتهم الى خارج العراق وفقا

 الحكومة العراقية وسائر الجهات االخرى .

اي تعديل لهذا القانون ال يترتب عليا اي اثر رجعي يم  الضمانات واالعفاهات والحقوق  -4

 . (4)المقرره بموجبا 

                                                 
 2006لسنة  13من قانون االستثمار رقم  10( المادة   1)

 من قانون االستثمار 11ادة ( الم  2)

 من قانون االستثمار 12( المادة   3)
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  : (5)يلتزم المستثمر بمايأتي   -5

ر الحواأوالر : اشعار الهيهة الو نية لالستثمار او هيهة االقليم او المحافظة حسب   ال خطيا

فور االنتهاه من تركيب الموجودات وتجهيزها الغراض المشروع وتاريخ بده 

  العمل التجاري .

ر : مسك حسابات اصولية يدققها محاسب قانوني مجاز ر للق ثانيا  . انونفي العراق وفقا

ر : تقديم دراسة الجدوى االقتصادية والفنية للمشروع واي معلومات او ب ئق ت او وثاياناثالثا

دم التقتطلبها الهيهة او الجهات االخرى المختصة فيما يتعلق بموازنة المشروع و

 الحاصل في انجازه . 

ر : مسك سجالت خاصة بالمواد المستوردة للمشروع ر والمعفاة من الرسوم  ب رابعا حكام القا

 هذا القانون مع تحديد مدد االندثار لهذه المواد . 

ر : المحافظة على سالمة البيهة وااللتزام بنظم السيطرة النوعية المعم ها في ول بخامسا

 ن والصحةاالمبالعراق واالنظمة العالمية المعتمدة في هذا المجال والقوانين المتعلقة 

 م وقيم المجتمع العراقي . والنظام العا

ر : االلتزام بالقوانين العراقية النافذة في مجاالت الرواتب واالجازا اعات ت وسسادسا

 وظرو  العمل وغيرها كحد ادنى .

ر : االلتزام بتطابق جدول تقدم العمل الذي يقدما المستثمر مع الواقع  ن ن ال يكولى اعسابعا

رو  لى الهيهة الو نية لالستثمار و ع شالتفاوت الزمني اكثر من ستة اشهر وع

 جزائية في حالة تجاوز مدة الستة اشهر كما ان للهيهة سحب االجازة .

ر : تدريب مستخدميا من العراقيين وتاهيلهم وزيادة كفاهتهم ورفع مهارا قدراتهم وتهم ثامنا

 وتكون االولوية لتوظيف واستخدام العاملين العراقيين .

 :   (6)االعفاءات   -6

ئب لضرااأوالر : يتمتع المشروع الحاصل على اجازة االستثمار من الهيهة باالعفاه من 

ق ( عشر سنوات من تاريخ بده التشغيل التجاري وفق المنا 10والرسوم لمدة )

سب ار حالتنموية التي يحددها مجل  الوزراه باقتراح من الهيهة الو نية لالستثم

 المشروع االستثماري . عةدرجة التطور االقتصادي للمنطقة و بي

ر : لمجل  الوزراه اقتراح مشاريع قوانين لتمديد او منح اعفاهات باال  لى اافة ثانيا

او  وافزاالعفاهات المنصوا عليها في البند ) اوالر ( من هذه المادة او تقديم ح

 راهاي مانات او مزايا اخرى الي مشروع او قطاع او منطقة والمدد والنسب التي 

ر لطبيعة النشا  وموقعا الجغرافي ومدى مساهمتا في تشغيل االمناسب  يدية وفقا

 ة .و نيالعاملة ودفع عجلة التنمية االقتصادية ، العتبارات تقتضيها المصلحة ال

ر : للهيهة الو نية لالستثمار زيادة عدد سني االعفاه من الضرائب والر تناسب يسوم ثالثا

 لمستثمر العراقي في المشروع لتصل الىبشكل  ردي مع زيادة نسبة مشاركة ا

كثر ( خمسة عشر سنة اذا كانت نسبة شراكة المستثمر العراقي في المشروع ا15)

 % . 50من 

اذا نقل المشروع خالل مدة االعفاه الممنوحة من منطقة تنموية الى منطقة تنموية اخرى   -7

( 15( من المادة )، فيعامل المشروع الغراض االعفاه المنصوا عليا في البند )اوالر 

                                                                                                                                              
 من قانون االستثمار 13( المادة   4)

 من قانون االستثمار 14( المادة   5)

 من قانون االستثمار 15( المادة   6)
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خالل المدة الباقية معاملة مشاريع منطقة التنمية المنقول اليها على ان يشعر الهيهة الو نية 

 . (7)لالستثمار بذلك 

 :  (8)كذلك يتمتع المشروع الحاصل على اجازة استثمار بما ياتي  -8

ن ى ام علأوالر : اعفاه الموجودات المستوردة الغراض المشروع االستثماري من الرسو

 تثمار .( ثالثة سنوات من تاريخ منح اجازة االس3يتم ادخالها الى العراق خالل )

ر : تعفى الموجودات المستوردة الالزمة لتوسيع المشروع او تطويره او ت ا من حديثثانيا

( 3)الل خالرسوم اذا ادى ذلك الى زيادة الطاقة التصميمية ، على ان يتم ادخالها 

ع اريخ اشعار الهيهة بالتوسع او التطوير ، ويقصد بالتوسثالثة سنوات من ت

الغراض هذا القانون ا افة موجودات رأسمالية ثابتا بقصد زيادة الطاقة 

( %15التصميمية للمشروع من السلع او الخدمات او المواد بنسبة تزيد على )

 ائنكخمسة عشر من المهة اما التطوير فيقصد با الغراض هذا القانون استبدال م

 عداتمتطورة بمكائن المشروع كالر او جزهار او اجراه تطوير على االجهزة والم

فع القائمة في المشروع با افة مكائن او اجهزة جديده او اجزاه منها بهد  ر

 الكفاهة االنتاجية او تحسين وتطوير نوع المنتجات و الخدمات .

ر : تعفى قطع الغيار المستوردة الغراض المشروع م يمة قزيد ن الرسوم على ان ال تثالثا

 ال( عشرين من المهة من قيمة شراه الموجودات بشر  ان  %20هذه القطع على )

 يتصر  بها المستثمر لغير االغراض المستوردة من اجلها .

ر : تمنح مشاريع الفنادق والمؤسسات السياحية والمستشفيات والمؤسسات ا ة لصحيرابعا

اد ستيرتربوية والعلمية اعفاهات ا افية من رسوم اومراكز التاهيل والمؤسسات ال

نوات س( اربع 4االثاث والمفروشات واللوازم الغراض التحديث والتجديد مرة كل )

 (3) في االقل على ان يتم ادخالها الى العراق او استعمالها في المشروع خالل

ها ، مياتدور قرار الهيهة بالموافقة على قوائم االستيرادات و كسنوات من تاريخ ص

 بشر  ان اليتم استخدامها لغير االغراض المستوردة من اجلها .

 

 تعديل لقانون االستثمار 

ون على قانون التعديل االول لقان 2009تشرين االول  13العراقي في  صادق مجلس النواب

 : سة، ومن اهم ما تضمنه التعديلعليه مجلس الرئا االستثمار كما صادق

 مشاريع االسكان حصرا السماح لغير العراقيين بتملك االرا ي الغراض.  

 ون االستثمارالمملوكة للدولة بمزايا قان شمول الشراكات االستراتيجية مع الشركات العامة.  

 مكينها لت في اقليم الشخصية المعنوية منح هيهات االستثمار في المحافظات غير المنتظمة

  .من اداه مهامها بصورة اكثر فاعلية

 ة العائدة ملكيتها للدولة وحصرها تحت تصر  الهيهة الو ني جمع واحصاه االرا ي

 للمشاريع االستثمارية لالستثمار لغرض تخصيصها

 

 التسهيالت المقدمة من هيهة الكمارك

                                                 
 من قانون االستثمار 16( المادة   7)

 من قانون االستثمار 17( المادة   8)
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 عنوان التشريع:       1984تاريخ التشريع:     23رقم التشريع:   

 |  3/19/1984| تاريخ: 2985رقم العدد: -المصدر:    الوقائع العراقية 

ر  وقد بين القانون .   (9) 1984( لسنة 23قانون الكمارك رقم )لتعمل هيهة الكمارك العراقية وفقا

ر   (10)المعاني المبينة ازاه كل منها و اوالعبارات الواردة فيبمقاصد االلفاظ وصفا

 الهيهة العامة للكمارك ودوائرها.  –ثالثا : ادارة الكمارك 

 يخولا.  او من الدائرة الكمركية التنفيذية المرتبطة بالمدير العام –رابعا : الدائرة الكمركية 

 كمركيةالجدول المتضمن مسميات بالبضائع ومعدالت الرسوم ال –خامسا : التعريفة الكمركية 

 الخا عة لها والقواعد والمالحظات الواردة فيا. 

ن المتضموالتصريح الذي يقدما صاحب البضاعة او من يمثلا قانونا  –شرا : البيان الكمركي عا

د قواعتحديد العناصر المميزة للبضائع المصرح عنها وفق احكام هذا القانون واالنظمة وال

 الكمركية. 

قية راالع الخط المطابق للحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية –حادي عشر : الخط الكمركي 

 وبين الدول المتاخمة لها ولشوا ئ البحار المحيطة بها. 

 

  2مادة 

ادة لسي اوال : تسري احكام هذا القانون على المنطقة الكمركية التي تشمل االرا ي الخا عة

 الجمهورية العراقية ومياهها الداخلية وبحرها االقليمي. 

  8مادة 

م لرسولراقية او تخرج منها باية صورة كانت تخضع البضائع التي تدخل ارا ي الجمهورية الع

ين قوانالكمركية المقررة في قانون التعريفة، والرسوم والضرائب االخرى المقررة بموجب ال

 النافذة اال ما استثنى بموجب قانون او اتفاقية. 

 

  10مادة 

من  12و 11ن تطبق رسوم التعريفة العادية على بضائع جميع الدول مع مراعاة ما ورد في المادتي

 هذا القانون. 

  11مادة 

 . لشاناتطبق رسوم التعريفة التفصيلية على بضائع الدول وفق االتفاقيات المعقودة في هذا 

 

  12مادة 

ئع بضا يجوز بقانون تطبيق رسوم تعريفة قصوى ال تزيد على  عف رسوم التعريفة العادية على

 البضاعة. % من ثمن قيمة  35بعض الدول على ان ال تقل عن 

                                                 
 1984 19 3  تاريخب 2985العدد: -الوقائع العراقية ن في جريدة ( نشر هذا القانو  9)

ر ، عاشرار ، حادي عشر  1( المادة   10) ر ، خامسا ر ، رابعا  من قانون الكمارك الفقرة ثالثا
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 العامة للناطق الحرة  لهيئةا

ر  1998ـ تاسست هذه الهيهة عام أوالر  وتتمتع بشخصية معنوية واستقالل مالي واداري وتمول ذاتيا

وتهد  الى ادارة واستثمار المنا ق الحرة واستثمارها لخدمة  .(11) بوزير الماليةوترتبط 

ودعات الالزمة لعملها وتطويرها ات والمستاالقتصاد الو ني واقامة المخازن والمنش

واالستثمارات الصناعية والمساهمة في اجتذاب رؤوس االموال الو نية والعربية واالجنبية 

) كما جاه في االسباب في الدول المتقدمة وادخال التكنلوجيا المتطورة وخلق فرا العمل 

 .الموجبة لقانون الهيهة ( 

ر للتعليمات رقم ر ـ ووفقا ، يمارس المستثمر الصناعي اوالتجاري او الخدمي  1999نة ( لس4)  ثانيا

وان يلتزم .  (12)صادرة من الهيهة اعمالة في المنطة الحرة بعد حصولة على اجازة استثمار 

ر  وتحت اشرا  المستثمر بتنفيذ المخططات والمواصفات الفنية بواسطة مقاول مجاز اصوليا

  . (13)المهندس االستثماري المهتمد من قبلا 

ر ـ تخضع مداخل ومخارج المنطة الحرة الى قانون الكمارك رقم ) الى احكام  1984( لسنة 23ثالثا

 تي .والتي تقضي باأل 1984( لسنة 23)الفصل الرابع من قانون الكمارك 

او االمكنة الداخلية واعتبارة خارج ـ انشاه منا ق واسواق حرة بتخصي  اجزاه من المؤاني 

وذلك بقرار من وزير المالية بعد استخراج رأي وزارة التجارة االنظمة الكمركية . 

 . (14) والجهات المتخصصة

ُ  كان منشاها الى المنا ق  ر ـ السماح بادخال جميع البضائع االجنبية من أي نوع كانت وأيا

صدير او التحويل واالسواق الحرة واخراجها دون الخضوع لقيود االستيراد او اعادة الت

 . ( 15)نع او الرسوم او الضرائب  المالخارجي او 

السماح بالقيام بجميع االعمال على البضائع في المنا ق واالسواق الحرة وخاصة فيما يتعلق  ـ

 . .(16)وكذلك اجراه عمليات التصنيع فيها بجمعها أو تجزئتها او صيانتها أو تصفيتها 

تغير غر ها الصناعي  ـ السماح باقامة مؤسسات صناعية في النا ق الحرة او توسيعها او

 .  (17)بترخي  من وزير الصناعة والمعادن 

 

ر  القوائم االصلية او التحليل او ـ ان المنا ق الحرة التطلب من المستثمر شهادات المنشا اورابعا

وتطلب  الفح  النوعي للبضائع الداخلة الى المنطقة الحرة ويكتفي بقوائم الحمولة وقوائم الشحن .

 . (18)للعراق صفها في االستهالك المحلي اخراج البضائع من المنطقة الحرة لوعن الوثائق  تلك

ر ـ اجراه  االستثمار ت اخامسا

 تبدا اجراهات االستثمار لجميع المستثمرين بما يلي :

ر الى الهيهة القامة مشروعة االستثماري يبين فيا - فات مواص تقديم المستثمر  لبا

ع ( مبلطة وغير مبلطة مبنى ، ساحة م ،) مكتب  الموقع االمطلوب استثمارة

 التعريف بمشاريعة السابقة . 

 يعزز  لبة بوثيقة تبين مركزة المالي واالقتصادي .  -

                                                 
 ونشر في الجريدة الرسمية واليزال القرار نافذار . 1998( لسنة 3( تاسست بموجب قرار رقم )   11)

 . 1999( لسنة 4عليمات رقم )من الت 1( المادة    12)

 من التعليمات السابقة .  1ـ  2( المادة   13)

  122( المادة   14)

  123( المادة   15)

  128( المادة   16)

  129( المادة  17) 

ر للمادة   18)   1999لسنة  4من التعليمات رقم  10( وفقا
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 تقديم دراسة جدوى اقتصادية للمشروع بثالث نسخ . -

 .تقديم ثالث نسخ مصورة لجواز السفر بالنسبة للشخ  الطبيعي  -

 ه مجل  االدارة .الشركة وقائمة باسماه اعضاتقديم عقد تاسي   -

ر ـ االعفاهات   (19)سادسا

اح االربتعفى مشاريع االستثمار في المنا ق الحرة ورؤوس االموال المستثمرة فيها و -

رائب  سوم او الناجمة عنها من  ريبة الدخل ورسم الطابع واية روالفوائد السنوية 

 اخرى . 

صدير والت قيود الستيراد تعفى عمليات االستيراد والتصدير الخاصة بالمنا ق الحرة من -

 بإستثناه ما يصدر من تلك المنا ق لالستهالك الداخلي في العراق . 

 في تلك المنا ق من  ريبة الدخل .تعفى مدخوالت العاملين غير العراقين  -

 

 

 التسهيالت في الجانب المصرفي :

 

مة وهي ر  عامنها مصاتابعة لوزارة المالية اثنان ـ  يتوفر في العراق خمسة مصار  كبيرة  أوالر 

ر و دول  دد منعلديهما فروع في الرافدين والرشيد ، وتقوم بكافة العمليات المصرفية دوليا

العالم ، وثالث مصار  متخصصة وهي المصر  الصناعي والمصر  الزراعي 

ر وتسهيالت للمشاريع  والمصر  العقاري وهي مصار  ذات  بيعة خاصة تقدم قرو ا

ر لتخصصها  فة الى وجود عدد كبير من المصار  غير الحكومية وفروع ، ا اوفقا

سنة ( ل94ة للقانون العراقي رقم )للمصار  االجنبية وكل تلك المصار  وفروعها خا 

2004 . 

 

ر ـ  انشاه   : او فرع لمصر  اجنبي مصر  ثانيا

 جنبييتطلب تاسي  مصر  في العراق او فروع ثانوية تعود ملكيتها في الغالب الى مصر  ا  ـ

شركة مصرفية قابضة اصدار ترخي  مصرفي مسبق من البنك المركزي العراقي او

 والتفرض، ( مليار دينار من رأس المال  500يحتفظ المصر  االجنبي بـ )  ويتطلب ان ،

    .(20) قيود حول المجال الذي سيتم فية استثمار رأس المال

او جديد ويخضع للمتطلبات المحددة  ائمقيحق للشخ  االجنبي امتالك أسهم في مصر  محلي   ـ 

 .  (21)في هذا القانون  

ر لرقابا امتالك مصار  اوأسهم في المصار  فق يحق لالجانب  ـ  ر خا عا ط اذا كانوا مصرفا

 .(22)موحدة من قبل سلطة رقابية في بلد أخـر 

 ر  ،خجراهات  لب الترخي  ألنشاه مصمن قانون المصار  الى  7، 6، 5شير المواد ت  ـ

ر  اكثر لمص اوو لب يقدم لفتح فرع في العراق ، و لب تصريح لفتح مكتب تمثيل واحد 

 اجنبي .

 

                                                 
  1998لسنة  170( القرار رقم   19)

   2004لسنة  94ار  رقم من قانون المص 1ـ4( المادة   20)

 من قانون المصار   6ـ4( المادة   21)

 من قانون المصار   8ـ 4( المادة   22)
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 قطاع التأمين

 

امين شركات حكومية وهي شركة التامين الو نية وشركة الت يتكون قطاع التامين من ثالث

ويهد   . ( 23)تامينبهيهة عليا تسمى ديوان الوترتبط تلك الشركات  العراقية وشركة اعادة التامين

عليا بما يكفل تطوره وتامبن سوق مفتوح وشفا  هذا الديوان الى تنظيم قطاع التامين واالشرا  

ر  يضمن االشخاا والممتلكات  د المخا ر حماية لالقتصاد الو ني من خالل و ع وأمن ماليا

 امج حماية المتعاملين بعقود التامين . السياسات والخطط وبر

 :ة اعمال التامين ممارساجراهات 

ان مزاولة اعمال األمين تنحصر في الشركاتى العراقية العمة والشركات العراقية  -

  (24)، وفروع شركات التامين االجنبية المسجلة في العراق المساهمة الخاصة والمختلطة 

والسماح ألي شخ  ان يمارس أعمال التامين بعد حصولة على اجازة . ويمكن السماح  -

) بموافقة رئي  الديوان ( ألي مؤمن او فرع  ح االجازةمنمال التامين قبل بممارسة اع

ن تابع من المجازين في بلدان تطبق أفضل السبلال المثبتة في مبادى معيد تاميمؤمن او 

أعمال التامين . على ان يكمل شرو  التامين األساسية للهيهة الدولية للمشرفين على 

ر من تاريخ السماح لا  90خالل ) التامين  الحصول على اجازة ممارسة اعمال ( يوما

  .(25) بممارسة ا عمال التامين

ر لشرو  معينة ومتطلبات ووثائق يتم تقديمعا لديوان يمكن الحصول على االجازة وفق - ا

 . (26)التامين الذي يقوم بدورة بدراستها والموافقة عليها عند توفر كاغة مستلزماتها 

ر لفرعا قبل حصولا على االجازة اممارسة اعمال للمؤمن االجنبي ان يعين م - ديرار مفو ا

نيابة عنا ، ويكون مسؤالر عن اعمالا وان يتم اخبار ديوان التامين باسم المدير التامين 

( يوم من تاريخ تعينا ،نع ايداع وثيقة 30ا ومؤهالتا خالل )وعنوان االمفوض لفرع

لصالحيات االزمة الدارة الفرع بما فية تخولا ممارسة جميع ارسمية لدى ديوان التامين 

المحاكم و ؤمن وفرعة لدى الديوانماصدار وثلهق التامين ودفع التعويضات وتمثيل ال

ا افة الى نشر الحسلبات الختامية االجمالية عن تاعمالة في العراق للسنة المختصة . 

 . (27)المالية

نين آخرين مجازين للمؤمن أن يحول وثائق التامين التي يمارسها خلى مؤم    - ن آخر أو مؤم 

ر با الوثائق والمستندات  ويتم ذلك من خالل تقديم  لب التمويل الى ديوان التامين مرفقا

يقوم الديوان بنشر خعالن عن تقديم  لب التحويل في صحيفتين يوميتين الخاصة ، بعدها 

لتامين أو واسعتي االنتشار في العراق يتضمن اإلشارة الى حق أي من حملة وثائق ا

( يوم من تاريخ اإلعالن بعدها 15المستفيدين لتقديم تظلما الى رئي  الديوان خالل مدة )

 .  (28)تتم اإلجراهات القانونية لتحويل وثائق التامين 

ن وبموافقة الديوان التحريرية تمل ك مؤمن آخر كالر  - جزهار ، كما يجوز  أويجوز للمؤم 

 .  (29)ن أو معيد تامين آخر أو معيد تامين في مؤم خندماج مؤمن

                                                 
والمنشور في الجريدة الرسمية  2005( لسنة  10من قانون تنظيم اعمال التامين ، الصادر تحت عنوان امر رقم )  12 – 5 المواد (   23)

  2005  3  3في  3995العدد 

ر  13دة الما  (  24)  ر (  الفقرات ) أوالر ، ثانيا  ، ثالثا

ر (  14المادة  (   25)  الفقرات ) أوالر، ثانيا

  22 – 15( المواد   26) 

 بفقراتها االربع  46( المادة   27)

ر (  48(  المادة   28)  الفقرات ) أوالر الى خامسا

  50،  49(  المواد   29)
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عمل خبير يمكن القيام باعمال وكيل التامين او ممارسة أعمال وسيط تامين او مزاولة  -

  الكشف وتقدير األ رار . بعد الحصول على خجازة حول تلك األعمال من ديوان التامين
(30) . 

لتحويل ويجوز او باية عملة أجنبية قابلة لعقد التامين بالدينار العراقي يجوز خبرام  -

للمؤمن قبض أقسا  التامين بالدينار العراقي أو باية عملة أجنبية أو بعمالت متعددة أو 

ر لمبادئ وأصول  مختلفة ، ولا مسك حسابات بالدينار العراقي أو بعملة أجنبية وفقا

 . (31) المحاسبة الدولية 

                                                 
   78 – 75(  المواد   30)

  80(  المادة   31)


