
 

دليل المستثمر الى العراق

 

 

العراق .. فرص واعدة لالستثمار

 

مساهمة الوقت ذات في وشجعت التحتية البنية اعمار اعادة على جهودها العراقية الحكومة وركزت والخدمات السلع مختلف على الكلي الطلب ازداد كما باضطراد االقتصادي النمو معدالت تزايدت االقتصادي الصعيد فعلى ، الحياة مناحي مختلف في جذرية تغييرات الماضية السنوات مدى على العراق شهد
االستثمار الخاص في المساهمة في اعادة بناء االقتصاد.

االمور بزمام تمسك القوات هذه واصبحت ، البالد ارجاء مختلف على القانون سلطة فرض في كبير حد الى وجاهزيتها العراقية القوات قدرات برفع تجسدت جديدة مرحلة اليوم العراق دخل العراقي،وقد بالواقع الخاصة التوقعات على كبير حد الى مسيطرا االمني الهاجس كان الماضية الست السنوات خالل
بمرحلة يمر االقتصاد فان اليوم اما عاماً ثالثين من الكثر مركزية بطريقة يدار العراقي االقتصاد كان ان بعد االقتصاد ادارة سياسة تغيرت مسبوق،فقد غير نحو على العراق في واالستثمار للتجارة فرص لخلق االجواء هيأ مما االستثمارية للبيئة الكبير التحسن في انعكس الذي االمر وهو العراق ارجاء معظم في
من جملة ذلك سبيل في واتبعت االجنبية االستثمارات لدخول حاجتها عن العراقية الحكومة اعلنت حيث االقتصادي لالزدهار حقيقية قواعد ارساء في المستمرة الديمقراطية والممارسات السياسي االستقرار ساهم كما التضخم من للحد ناجحة نقدية سياسة مع ذلك تزامن السوق اقتصاد نحو انتقالية
االصالحات على الصعيدين االقتصادي والتشريعي.

 

تم تشريع قوانين لألستثمار لغرض جذب و تشجيع االستثمارات االجنبية داخل العراق, و بما يتالئم مع االهداف المطلوبة  و اصبح باالمكان الحصول على منح سخية و ضمانات مختلفة باالضافة الى اعفاء ضريبي .

و سيتمتع اي مشروع استثماري مؤهل بالمزايا التالية :

10 سنوات اعفاء ضريبي.

إعادة جذب االستثمارات واألرباح المتأتية منها.

توظيف عمال اجاتب عند الحاجة.

الحصول على اعفاء ضريبي لمدة 3 سنوات بالنسبة  للمعدات المستوردة و المطلوبة في العمل.

ضمان عدم تأميم او مصادرة الموقع االستثماري من قبل الحكومة.

اليوم كل العراقيين يستطيعون االستفادة من موارد و ثروات البلد و لكن هناك تحديات مهمة يواجهها البلد وكيفية تقديم فرص للمستثمرين لتأسيس شراكة استثمارية اقتصادية 

التحديات هي :

اعادة بناء االقتصاد لضمان حياة كريمة لكل الشعب .

اعادة بناء الطرق و الجسور و المساكن و كل البنية التحتية .

اعادة تأسيس مصادر المياه و الطاقة. 



تطوير حقول النفط و الغاز , و البنية التحتية النابيب نقل النفط و معامل التكرير و صناعة المشتقات النفطية.

ان االستقرار الحاصل في العراق سيجعل كل هذه االهداف و المشاريع الطويلة االمد قابلة للتحقيق , و ان العوامل الرئيسية التي تدعم هذا االستقرار هي

تحسين الوضع االمني يساعد على خلق جو و بيئة مناسبة لالستثمار االجنبي .

ان وجود حكومة قوية وقوات عراقية أمنية قوية يضمن اعمال مزدهرة طويلة االمد. 

قد أثبتت االنتخابات الناجحة لمجالس المحافظات التي جرت في كانون الثاني من عام 2009 الترسيخ التدريجي للعملية الديمقراطية في العراق.

يؤدي أستقرار األقتصاد مع السياسة الناجحة لتقليل التضخم الى ارتفاع معدالت النمو السنوي. 

ان تحوال اساسيا يجري حاليا في العراق, حيث كان االقتصاد في العراق وألكثر من ثالثين عاما اقتصادا بدرجة عالية من المركزية مع فرص قليلة لالستثمار من جانب القطاع الخاص

.

األعمال على مفتوح اآلن العراق و العراق في اآلن موتوفرة والحوافز واألمن التنظيم الهدافها. تحقيقا االجنبية لألستثمارات حاجتها عن علنا صرحت قد العراقية الحكومة ان كما للنمو. كبيرة قابليات مع االستثمارات و االعمال على مفتوح سوق الى يتحولون اقتصاده و البلد هذا فان اليوم اما
واألستثمارات.
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