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 :المستثمر عزيزي

 

 والقطاع والنطاق والحجم حيث النوع من اليوم عراق في الموجودة االستثمار فرص تختلف

 المشاريع او تشغيل او تطوير إلنشاء مفتوحا المجال وسيجد المستثمرون  ..والهيكل والغرض

 .والمتزايدة المتنوعة العراق سكان احتياجات ستلبي بها والتي يرغبون التي

 في فريد بتنوع ممزوجة مهمة يمنحه ميزة العالمية التجارة طرق مركز في العراق موقع إن

 الفرص من العديد تخلق الميزة هذه للحياة، مستوى الئق توفير على تساعد التي الطبيعية الموارد

 سيجدون الذين والممولين، والمصنعين والمنتجين والناقلين والمطورين والمجهزين للمستثمرين

 أسواق وتطوير جديدة مشاريع وإقامة عالقات بناء على التي ستساعدهم الوسائل من العديد

 .متبادل بشكل عمل مفيدة وروابط

والعديد من المؤشرات االقتصادية والقوانين التي تفيد المستثمر وكيفية االستثمار في العراق  العراق عن مفصلة عامة نظرة نقدم الوثيقة هذه في

 سوية نعمل أن ويسعدنا ومقترحاتكم آرائكمعلى  االطالع يسرنا الوثيقة هذه أيديكم تحت نضع إذ وأننا ، واالمتيازات التي يحصل عليها المستثمر

 شعبه و للعراق االقتصادي االزدهار في اإليجابية بالمساهمة يرغبون الذين الستقطاب المستثمرين ومثمرة بناءة طرق إيجاد في

 .. تقديري خالص مع

 

 االعرجي رؤوف د. سامي

 رئيس الهيئة الوطنية لالستثمار
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ادعووم ل لظر وور الووا العووراق عظووا اروو  

موووووا ا مووووو  ا المتمووووو  التوووووي يتووووومفر 

فيتووووووو  جوووووووصا ال  ووووووول موووووووا فووووووور  

ا سوووووتثم ر فوووووي م ووووو     ديووووود  اص 

لوووين جرووو ط ا  ي ووو ا فوووي العوووراق   

تم ووود فيووو     ووو  م سووو  ل سوووتثم ر   

ف ووووووورما فوووووووي ا م  ريووووووو   ال  يووووووور  

ماسووووماق الوووودمل الم وووو مر    ما جوووول 

ل قيقيوو  مووا صلووط ف وورما فووي الر  وو  ا

لوووووووودير   سووووووووتق  ل ل فووووووووي العووووووووراق 

مر  ترووو  فوووي العمووول معووو   لت  وووي ايووو  

 عق   .

 د. س مي ا عر ي

 دمةــــــــالمق

       

 العراق .. فرص واعدة لالستثمار

يتسم العراق بوجود مقومات داعمة لعملية استقطاب رؤوس االموال واالستثمارات الى الداخل 

وارد البشرية واالراضي بمختلف استخداماتها وذلك تبعاً لتوافر الموارد الطبيعية كالنفط والغاز والم

فضالً عن كبر حجم السوق العراقي والموقع الجغرافي مما يتيح فرصاً لالنتاج والتصدير 

واالستيراد وكل ماتقدم يتمثل بوجود عناصر جذب متنوعة تعكس تعدد وتنوع الفرص االستثمارية 

 لمختلف القطاعات االقتصادية.

تحول في فلسفته االقتصادية فان االهداف واالسباب الموجبة الواردة  وازاء ماشهده العراق من

المعدل( قد اسهمت في تشجيع االستثمار من حيث انها  2006لسنة  13في قانون االستثمار )رقم 

ركزت على ضرورة جلب الخبرات التقنية والعلمية ودعم عملية تأسيس مشاريع االستثمار في 

 لى مختلف االصعدة ومنح االمتيازات واالعفاءات لهذه المشاريع .العراق وتوسيعها وتطويرها ع

وبما يتالئم  الستثمارات االجنبية داخل العراقتم تشريع قوانين لألستثمار لغرض جذب و تشجيع ا

 .مع االهداف المطلوبة واصبح باالمكان الحصول على ضمانات مختلفة
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 والضمانات التالية :سيتمتع أي مشروع استثماري مؤهل بالمزايا 

 

 لكل مرحلة من مراحل انشاء المشروع .  التجاري التشغيل بدء تأريخ من سنوات 10 لمدة والرسوم الضرائب من اإلعفاء 

  سنة اذا كانت نسبة شراكة  1٥ الى لتصل العراقي المستثمر مشاركة نسبة زيادة مع والرسوم الضرائب من اإلعفاء سنوات زيادة

 . %٥0المستثمر العراقي اكثر من 

 جنبا" الى جنب مع العمالة المحلية أجانب عمال توظيف. 

  اعفاء الموجودات المستوردة لغرض المشرروع االسرتثماري مرن الضررائب والرسروم الكمركيرة علرى ان بحسب التعديل الجديد للقانون يتم

انشاء المشروع وقبرل البردء بالتشرغيل التجراري فري كرل مرحلرة مرن مراحلره وفرق التصرميم االساسري  يتم ادخالها الى العراق خالل مراحل

للمشروع والمدة الزمنية لتنفيذه حيث أن القانون سابقا قد أعفى الموجودات المستوردة لمدة ثالث سرنوات وأعتبرارا مرن تراريخ مرنح اجرازة 

 ث تم معالجة ذلك في التعديل الجديد.االستثمار وكان ذلك يشكل عقبة أمام المستثمرين حي

اعفاء المشروع االسرتثماري السركني مرن رسروم االفرراز ورسروم التسرجيل العقراري وبضرمنها رسروم انتقرال الوحردات  التعديل كما تضمن

 السكنية للمواطنين .

ركية والداخلة في تصنيع مرواد البطاقرة كما تضمن اعفاء المواد االولية المستوردة الغراض التشغيل التجاري من الضرائب والرسوم الكم

 التموينية واالدوية واالنشائية شرط ان تكون صديقة للبيئة .

كما تضمن أعفاء المواد االولية المستوردة لغرض التشغيل التجاري للمشروع من الضرائب والرسوم الكمركية وفقا لنسبة مساهمة المواد 

 ماً للمنتجات المحلية.المحلية في تصنيع المنتج وهذا يشكل دعما مه

 باستثناء مايتم بامر قضائي بات.  االستثماري المشروع تأميم او مصادرة عدم ضمان . 

 انضم  قد التي األطراف متعددة دولية اتفاقيات او ودولته العراق بين ثنائية دولية التفاقيات وفقا أضافية بمزايا األجنبي المستثمر يتمتع

 . اليها العراق
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 :أدناه العناوين أحد عبر الوطنية لالستثمار بالهيئة االتصال يرجى زيارة الى العراق لترتيب أو من المعلوماتوللمزيد 

 

 
 
 
 

 البريد االلكتروني الدوائر واالقسام
   oss@ investpromo.gov.iq  دائـرة النافذة الواحدة

   economic@ investpromo.gov.iq الدائـرة االقتصـادية
  dg@investpromo.gov.iq-Admin الدائرة االدارية والمالية

  legal@ investpromo.gov.iq الــدائرة القـانونية 

legal.deptl@ investpromo.gov.iq  دائرة العالقات والترويج واالعالم prd@ investpromo.gov.iq  
promotion@ investpromo.gov.iq  

media@ investpromo.gov.iq  

  cwp@investpromo.gov.iq قسم تنسيق المحافظات
 القسم الفني

 

projects@investpromo.gov.iq 
  info@investpromo.gov.iq تكنولوجيا المعلومات قسم

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 info@investpromo.gov.iq       الهيئة الوطنية لالستثمار        

mailto:Admin-dg@investpromo.gov.iq
mailto:cwp@investpromo.gov.iq
mailto:projects@investpromo.gov.iq
mailto:info@investpromo.gov.iq
mailto:info@investpromo.gov.iq
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 لهيئات االستثمار في المحافظاتالمواقع االلكترونية 

 

 

 

 

   
  http://www.kurdistaninvestment.org هيئة استثمار اقليم كردستان

 

 االلكتروني الموقع الهيئة

           www.baghdadic.gov.iq هيئة استثمار محافظة بغداد
 ديالى محافظة هيئة استثمار

 
http://investdiyala.com  

  http://investsalahaddin.org محافظة صالح الدين هيئة استثمار
 محافظة كركوك هيئة استثمار

 
http://www.investkirkuk.com  

  http://www.mosulinvestment.org محافظة نينوى هيئة استثمار
  http://www.anbarinvest.net محافظة االنبار هيئة استثمار
  http://www.wasitic.gov.iq   واسطمحافظة  هيئة استثمار
 محافظة كربالء المقدسة هيئة استثمار

 
http://www.krinves.com  

 محافظة بابل هيئة استثمار
 

http://www.bic.gov.iq  
    http://www.investnajaf.net محافظة النجف االشرف هيئة استثمار
 http://www.thiqarinvest.gov.iq محافظة ذي قار هيئة استثمار
  http://www.miciq.com محافظة ميسان هيئة استثمار
 محافظة المثنى هيئة استثمار

 
http://www.miciraq.org  

  http://investdiw.gov.iq محافظة الديوانية هيئة استثمار
  http://www.investbasrah.com محافظة البصرة هيئة استثمار

 

 

http://www.kurdistaninvestment.org/
http://investdiyala.com/
http://investsalahaddin.org/
http://www.investkirkuk.com/
http://www.mosulinvestment.org/
http://www.anbarinvest.net/
http://www.wasitic.gov.iq/
http://www.krinves.com/
http://www.bic.gov.iq/
http://www.investnajaf.net/
http://www.thiqarinvest.gov.iq/
http://www.miciq.com/
http://www.miciraq.org/
http://investdiw.gov.iq/
http://www.investbasrah.com/
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 مؤشرا  ا يتص د العرايي

أداء جيررررد فرررري اغلررررب مؤشررررراته االقتصررررادية ويررررأتي ذلررررك مررررن قرررروة االقتصرررراد  (2019-2018)أظهررررر االقتصرررراد العراقرررري خررررالل االعرررروام 

والمكانيرررة فضرررال عرررن بنيتررره القطاعيرررة االقتصرررادية وبمرررا يمثرررل بيئرررة اقتصرررادية  العراقررري الرررذي يتنررروع مرررن حيرررث مصرررادره الطبيعيرررة والبشررررية 

 موية واالجتماعية التالية:جاذبة لالستثمار ويمكن االستدالل على ذلك من خالل المؤشرات االقتصادية والتن

 القطاع النفطي

 (٥6) بمررا ال يقرررل يلعررب الررنفط دوراً محوريررراً فرري تنميررة االقتصررراد العراقرري مرررن حيررث انرره يسرررهم فرري توليرررد النرراتج المحلرري االجمرررالي 

 %90، وكرررذلك مرررا يزيرررد عرررن  (2022-2018)حسرررب التقرررديرات الخاصرررة بالخطرررة الخمسرررية 2018باالسرررعار الثابترررة لعرررام عرررن 

 من العائدات المالية.

 ( 4،401اليرررومي ) معدلرررهسرررجل  2018 قطررراع الرررنفط الخرررام وحسرررب التقرررديرات التررري تشرررير الرررى ان انتررراج الرررنفط الخرررام خرررالل عرررام

 . برميل/ يوم/ مليون (4،469 حيث بلغ ) 2017أما عام/يومياً / برميل /مليون

 ( تريليون قدم مكعب 132،9ت )أما احتياطات الغاز المثبتة فقد بلغ 

  يمتلررررك العررررراق امكانيررررات وخبرررررات تنافسررررية فرررري مجررررال الصررررناعات المرتبطررررة بالكبريررررت الررررى جانررررب االنترررراج الواسررررع لالسررررمدة

 النتروجينية والفوسفات . 

  ( مليون/ برميل / يوم3،836بلغ ) 2018المعدل اليومي لصادرات النفط لعام 

  ( مليون/ برميل / يوم3،802بلغ )2017لعام المعدل اليومي لصادرات النفط 

 ( مليون / برميل146،9احتياط النفط المثبتة ) 
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 (  1جدول رقم )

 2017يبين بعض المؤشرات  لقطاع النفط لسنة 

 
 مليار/ برميل146,9 1/1/2018 االحتياطات النفطية المثبتة

  قياسي ترليون قدم مكعب 132،9 1/1/2018احتياطات الغاز المثبتة

 مليون برميل / يوم 4،469 2017المعدل اليومي من انتاج النفط 

 مليون برميل / يوم 4،401 2018المعدل اليومي من انتاج النفط 

المعدل اليومي لصادرات العراق من 

 2017النفط 

  3,802 مليون برميل / يوم

المعدل اليومي لصادرات العراق من 

 2018النفط 

 مليون برميل / يوم 3،836

 الف / برميل ٥،000 2019طاقة النفط الخام المستهدفة 

 الف / برميل ٥،٥00 2020طاقة النفط الخام المستهدفة 

 9/1/2019في  961بموجب الكتاب المرقم  / دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعةالمصدر : وزارة النفط                                        
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 االجنبيموشرات النقد 

( اذ 2014-2008سرررجلت الموجرررودات االجنبيرررة لررردى  البنرررون التجاريرررة والبنرررك المركرررزي ارتفاعرررات ملحوظرررة فررري اقيامهرررا للفتررررة ) 

الررررررررى  2012( مليرررررررون دينرررررررار عرررررررام 97.492.٥10الرررررررى )  2008( مليرررررررون دينرررررررار فررررررري عرررررررام 68.084.967ارتفعرررررررت مرررررررن )  

(  مليررررون دينررررار 3.934.٥07قرررردرت برررر  ) 2011المطلوبررررات االجنبيررررة لعررررام فرررري حررررين ان  2013( مليررررون دينررررار لعررررام 112.787.829)

مايقررررارب  2013امررررا الموجررررودات االجنبيررررة فقررررد بلغررررت خررررالل عررررام عررررام ( مليررررون دينررررار 3.679.416قرررردرت ) 2013امررررا خررررالل عررررام 

مليررررون دينررررار امررررا  (3.48٥.18٥فقررررد بلغررررت مجمرررروع المطلوبررررات االجنبيررررة ) 2014( مليررررون دينررررار امررررا خررررالل عررررام 112.787.829)

ممرررا يعكرررس رصرررانة الموجرررودات االجنبيرررة لررردى الجهررراز ( مليرررون دينرررار عراقررري 104.687.048مجمررروع الموجرررودات االجنبيرررة فقرررد بلغرررت )

 المصرفي والسلطة النقدية .

 ( بماليين )الدينار العراقي(  .2014 - 2008والجدول ادناه يوضح واقع المطلوبات والموجودات االجنبية للمدة )

 

 -(  2جدول رقم )
 يبين الموجودات والمطلوبات االجنبية

 (2014-2008للمدة )
 مليون دينار عراقي                                                                    

 مجموع الموجودات االجنبية  مجموع المطلوبات االجنبية  السنة

2008 2.043.946 68.084.967 

2009 ٥.767.829 67.910.770 

2010 3.806.679 71.922.626 

2011 3.934.٥07 82.980.261 

2012 3.608.7٥0 97.492.٥10 

2013 3.679.416 112.787.829 

2014 3.48٥.18٥ 104.687.048 
  2015النشرة االحصائية السنوية  –المصدر : البنك المركزي العراقي 
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 والمطلوبات االجنبيةيبين الموجودات  (1مخطط رقم )
 )  2014-2008للمدة )

 

 

 

  

2,043
5,7673,8063,9343,6083,6793,485

68,08467,910
71,922

82,980

97,492

112,787
104,687

1234567

Series1
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 االيرادات المالية المتوقعة للخطة

 أوالً: االيرادات النفطية

دوالر للبرميل الواحد في افضل  (60)اتفقت معظم التقديرات ذات الصلة بأن معدل سعر النفط في االسواق العالمية سوف لن يتجاوز عتبة ال 

دوالر للبرميل خالل السنوات الخمس القادمة. كما ان لوزارة النفط العراقية خططها الخاصة باالنتاج  (40)االحوال. كما إنه لن ينخفض عن 

 والتصدير للسنوات القادمة وكما مبين أدناه:

 (3)جدول 

 2022 – 2018االنتاج والتصدير المتوقعة لسنوات الخطة 
 2022 2021 2020 2019 2018 المفردات

 4.8 4.8 4.7 4.7 4.7 إنتاج النفط )مليون برميل / يوم(
 4.0 4.0 3.9 3.9 3.9 تصدير النفط )مليون برميل / يوم(

 الصادرة من وزارة التخطيط 2022-2018حسب ماجاء في خطة التنمية الوطنية المصدر :                           

دينار للدوالر الواحد فقد تراوحت  1182ومع افتراض استمرار اعتماد سعر صرف الدوالر والمحدد من قبل البنك المركزي العراقي عند 

تريليون دينار. وهذا ما يجعل اجمالي االيرادات النفطية المتوقعة  103.٥تريليون دينار وبين  74تقديرات االيرادات النفطية المتوقعة سنوياً بين 

تريليون دينار بحسب  381.9تريليون دينار بحسب تقديرات لجنة ستراتيجية الموازنة و 370تتراوح بين  2018 – 2022للعراق للفترة 

تريليون دينار بحسب االفتراضات المتفائلة لوزارة النفط العراقية، والجدول ادناه يبين تفاصيل ما  42٥.6تقديرات صندوق النقد الدولي وحوالي 

 تقدم:
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 (4)جدول

 )مليار دينار(                    2022 – 2018االيرادات النفطية المتوقعة لسنوات الخطة 
 االجمالي 2022 2021 2020 2019 2018 المفردات
بحسب 

إفتراضات 

صندوق النقد 

 الدولي

7٥04٥ 74٥37 760٥0 77232 79076 381940 

بحسب 

إفتراضات 

وزارة النفط 

 العراقية

7٥71٥.9 7٥71٥.

9 
7٥71٥.

9 
94914.

6 
103٥43.

2 
42٥60٥.

٥ 

بحسب 

إفتراضات لجنة 

إستراتيجية 

 الموازنة

74033.4 74033.

4 
74033.

4 
74033.

4 
74033.4 370167 

 

 ثانياً: االيرادات غير النفطية

االقتصادي الحالي المترتب على االزمة من غير المتوقع ان تحقيق االيرادات غير النفطية في العراق تطوراً ملموساً في ظل استمرار الواقع 

ة المالية وتراجع النشاط االقتصادي وتوقف العديد من مشاريع التنمية سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص. اال ان االجراءات الحكومي

لمالي المتاح للدولة والمتوقع ان يستمر التصحيحية ذات الصلة المعززة للموازنة العامة والبحث عن ايرادات جديدة قد ساهمت في ترصين الحيز ا

 اثرها للسنوات القادمة وكاالتي:
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 (5) جدول

 )مليار دينار(                   2022 – 2018حجم االيرادات غير النفطية المتوقعة للسنوات 
 2022 2021 2020 2019 2018 المفردات

 ٥639.8 ٥466.٥ ٥303.4 ٥146.1 4996.2 الضرائب المباشرة
 2٥٥٥.8 2471.6 2390.7 2313.1 2213.7 الضرائب غير المباشرة

 6728.3 6492.3 6262.4 6038.4 ٥799.8 ايرادات اخرى
 14923.9 14430.4 139٥6.٥ 13497.6 13009.7 االجمالي
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 ستكون كما يلي: 2018 – 2022مما تقدم فأن اجمالي المتوقع تحقيقها خالل السنوات الخمس القادمة 

 (6) جدول

 2022 - 2018إجمالي االيرادات المتوقع تحقيقها خالل السنوات الخمس القادمة 

 % تريليون دينار المفردات
 84.1 370.2 االيرادات النفطية

 1٥.9 69.8 االيرادات غير النفطية
 100 404.0 االيراد الكلي المتوقع

 

 التكوين الرأسمالي للقطاعين العام والخاص

مقابرررل  %34.7الرررى ان مسررراهمة القطررراع الخررراص فررري التكررروين الراسرررمالي بلغرررت بحررردود  201٥إشرررارت البيانرررات المتررروفرة لسرررنة القيررراس 

 2018 – 2022للقطررراع العرررام. وفررري ظرررل التوجهرررات والسياسرررات االقتصرررادية ذات الصرررلة تسرررتهدف خطرررة التنميرررة الوطنيرررة  3%.6٥

تعزيرررز دور القطررراع الخررراص والعمرررل علرررى تهيئرررة الفررررص المناسررربة للقيرررام بررردوره الحقيقررري فررري عمليرررة التنميرررة السررريما فررري ظرررل تراجرررع دور 

الدولرررة وتوقرررف العديرررد مرررن المشررراريع الحكوميرررة بسررربب االزمرررة الماليرررة وانخفررراض حجرررم االيررررادات الماليرررة المتاحرررة ، وبهرررذا االتجررراه تسرررتهدف 

 %61.7مقابرررل  %38.3الرررى حررروالي  2022ل بنسررربة مسررراهمة القطررراع الخررراص مرررن االسرررتثمارات فررري سرررنة الهررردف خطرررة التنميرررة الوصرررو

 للقطاع العام وكما مبين في الجدول التالي.
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  (7) جدول

 مساهمة القطاعين العام والخاص بالتكوين الرأسمالي وباألسعار الثابتة
 2022سنة الهدف  2015سنة القياس  القطاع

 القطاع الخاص % القطاع العام % القطاع الخاص% القطاع العام %
 40.0 60.0 32.4 67.6 الزراعي
 5.0 95.0 00 100.0 النفط

 34.0 66.0 33.6 66.4 التعدين
 70.0 30.0 60.5 39.5 الصناعة التحويلية
 25.0 75.0 19.2 80.8 الكهرباء والماء
 60.0 40.0 56.9 43.1 البناء والتشييد

 95.0 5.0 90.1 9.9 النقل واالتصاالت
 87.0 13.0 86.9 13.1 التجارة

 96.0 4.0 95.9 4.1 المال والتأمين
 30.0 70.0 18.2 81.8 الخدمات
 38.3 61.7 34.7 65.3 الكلي

 السي س  الرقدي   

 لمناخ االستثماري ممسعر الصرف ومعدل التضخم فالتقلبات المفاجئة ألسعار الصرف لها تأثير سلبي في ا ينبغي ان تتحكم السياسة النقدية في

يجعل من الصعوبة دراسة جدوى المشاريع وتعرضه للخسارة كذلك معدل التضخم له تأثير على سياسات التسعير وحجم االنتاج وبالتالي تأثير 

ة لالستثمار واستمرت السياسة النقدية المطبقة من قبل البنك ة النقدية توسعية كلما كانت جاذبنت السياسذلك على تكاليف عوامل االنتاج فكلما كا

 ينعكس ايجاب على مناخ االستثمار في العراق . مماالمركزي العراقي بالثبات مما ادى الى ثبات معدل التضخم والفائدة 
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 سعر الصرف االجنبي

  (8)جدول رقم 

 صرف الدينار العراقي مقابل الدوالر االمريكييبين معدل سعر 

 (2015-2008للمدة )

 )دينار عراقي(                                                  

 سعر المزاد سعر السوق السنة

2008 1203 1193 

2009 118٥ 1170 

2010 1186 1170 

2011 1196 1170 

2012 1233 1166 

2013 1232 1166 
2014 1214 1188 
2015 1247 1187 

2016 1240 1184 

2017 1203 1182 

 البنك المركزي / المجموعة االحصائية السنوية 
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 تجاه الدوالر االمريكي ( يبين معدل سعر صرف الدينار العراقي2مخطط رقم )

 

  
 
 :ممرررا ادى  %23ارتفاعررراً ملحوظررراب حيرررث بلغرررت  201٥-200٥شرررهدت معررردالت اسرررعار الفائررردة خرررالل االعررروام   معددددالت اسدددعار الفائددددة

خرررالل عرررام  %3،٥والرررى  %6الرررى الحرررد مرررن مجررراالت االسرررتثمار وإزاء ذلرررك عمررردت السرررلطة النقديرررة الرررى خفرررض هرررذا المعررردل الرررى نحرررو 

فررري  3.9فررري المصرررارف الحكوميرررة و 3.4فقرررد كررران معررردل اسرررعار الفائررردة لحسررراب التررروفير بالعملرررة العراقيرررة  201٥أمرررا فررري عرررام  2014

وبمرررا يررردفع نحرررو التوسرررع فررري مجرررال االسرررتثمار ويجعرررل هرررذا االجرررراء عنصررررا محفرررزا لالقترررراض المحلررري للمسرررتثمرين المصرررارف االهليرررة 

 وبما يعزز من مسيرة التنمية االقتصادية واالستقرار االقتصادي. قتصاديلتوسيع نشاطاتهم وتوجهاتهم في المجال اال
 
 

12345678

سعر السوق 12031185118611961233123212141247

سعر المزاد 11931170117011701166116611881187

2011 2009 2010 2012 2013 

 السرما 

2014 2008 2015 
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 معدددددل التضددددخم:  2010فرررري عررررام  %4،2اال انهررررا انخفضررررت إلررررى  2007عررررام  %30تجرررراوزت معرررردالت التضررررخم السررررنوية أكثررررر مررررن 

فررري أسرررعار المرررواد الغذائيرررة  وكانرررت الزيرررادة تتركرررز %6فقرررد بلرررغ  2012امرررا خرررالل عرررام  %٥لتبلرررغ  2011وعررراودت ارتفاعهرررا فررري عرررام 

( مقارنرررة %2،2بلغرررت نسررربتها ) 2014والسرررلع  وااليجرررارات التررري رفعرررت مرررن معررردالت الررررقم القياسررري السرررعار المسرررتهلك. أمرررا فررري عرررام 

فقررررد بلررررغ معرررردل التضررررخم  201٥وتركررررزت الزيررررادة فرررري اسررررعار المالبررررس والسرررركن والصررررحة والتعلرررريم. امررررا خررررالل عررررام/ 2013بعررررام 

 لكهرباء والغاز واالتصاالت والتعليم.الزيادات في السكن وا ( وتركزت1.44%)
 

 
 

                                                           
 وزارة التخطيط / الجهاز المركزي لالحصاء 

-2%

4%
4%

20%

4%

16%
6%

17%

1%

16%

8%

-2%

ض ل ي يا رس   مس جم  الم  ميع السظعي  في معدل الت( 3)م    ريل 
2014-2015

االغذية والمشروبات غير الكحولية

المشروبات الكحولية والتبغ

المالبس واالحذية

السكن ، المياه، الكهرباء، الغاز

يانهالتجهيزات والمعدات المنزلية والص

الصحة

النقل

االتصال

الترفيه والثقافه

التعليم

المطاعم

السلع والخدمات المتنوعة
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  االتجاهات الديموغرافية واالزدهار االقتصادي:

 ( ( مليرررون نسرررمة )حسرررب مؤشررررات الجهررراز المركرررزي لالحصررراء فررري وزارة التخطررريط لعرررام 38.8قررردر عررردد سررركان العرررراق بنحرررو

سررنوياً وطبقررا لررذلك فررأن العررراق يعررد سرروقا واعرردا وكبيرررا وداعمررا لالسررتثمار يعررزز مررن ذلررك  ٪ 3( وبمعرردل نمررو سرركاني 2017

دوالر امريكررري والرررذي كررران  6000االرتفررراع الملحررروظ فررري متوسرررط نصررريب الفررررد سرررنويا مرررن الررردخل القرررومي الرررذي قررردر بنحرررو 

تركيبرررة وتوجهرررات النشررراط االسرررتثماري  دافعررراً لزيرررادة الطلرررب علرررى مختلرررف السرررلع والبضرررائع والخررردمات وبرررذلك سرررتنمو وتتنررروع

 في العراق. 
 ( النفط والغاز، الكهرباء ، االسكان والبنى التحتية، النقل، الصحة، الصناعة، الزراعة، االتصاالت، الخدمات، القطاعات الرئيسية

 التربية والتعليم، السياحة (
  ،التمور، القطن(المنتجات الزراعية الرئيسية )الحنطة، الشعير، الرز، الخضروات 
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 الناتج المحلي االجمالي

 

الكي قيمة مجموع السلع والخدمات النهائية المنتجة داخل بلد ما خالل فترة زمنية محددة ويتكون الناتج المحلي واإلجمالي من االنفاق االسته

مؤشر مهم يعكس مدى استقرار   GDPاالستيرادات وبالتالي فأنالحكومي والخاص والتكوين الرأسمالي والتغيير في الخزين او الصادرات او 

 االقتصاد الكلي . 

 

 النمو االقتصادي 2-3

تحقيق معدل نمو اقتصادي مناسب يتفق والمعدالت التي حققها االقتصاد العراقي خالل الفترات  2018 – 2022تستهدف خطة التنمية الوطنية 

منة الماضية مستنداً الى االمكانات المادية والبشرية التي يتمتع بها وخاصة مع ادامة االنتاج النفطي والقدرة على تحقيق صادرات نفطية ضا

 – 2022فها في القطاعات االنتاجية والخدمية االخرى ، تم وضع معدل نمو مستهدف لسنوات الخطة الستدامة االيرادات المالية التي يمكن توظي
معدل نمو لكافة االنشطة االخرى غير النفطية )السلعية والتوزيعية  %6.1معدل نمو القطاع النفطي و %7.٥منه حوالي  %7بحدود  2018

العراقي على تحقيق معدالت نمو أعلى من ذلك ولكن مراعاة لظروف عدم استقرار اسعار والخدمية( وان كانت القناعة متوفرة بقدرة االقتصاد 

يرة النفط عالمياً من جهة وبقاء التهديدات االرهابية وعدم االستقرار االمني من جهة اخرى وغيرها من العوامل التي تلقي بضاللها على المس

 التنموية خالل السنوات القادمة.

 

 حلي االجمالياوالً: االنتاج الم

والتي تم احتسابها وفق  2018 – 2022نعرض في ادناه جدول معدالت النمو في الناتج المحلي االجمالي باالسعار الثابتة المقدرة للسنوات 

 النموذج الذي تم تبنيه للخطة.
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 ( 9)جدول 

 ()مليار دينار 2022 – 2018معدالت النمو المستهدفة في الناتج المحلي االجمالي باالسعار الثابتة للسنوات 
 201٥ القطاع

 سنة
 القياس

 معدل
 النمو

 المستهدف
)%( 

2018 2019 2020 2021 2022 

 6٥20.6 601٥.3 ٥٥49.2 ٥119.2 4722.٥ 8.4 3707.٥ الزراعي

 167446.٥ 1٥٥764.2 144896.9 134787.٥ 12٥384.0 7.0 100929.2 النفط

 3٥3.8 3٥0.3 346.8 343.4 340.0 1.0 330.0 التعدين

الصناعة 

 التحويلية
1٥3٥.1 10.٥ 2071.2 2288.7 2٥29.0 2794.٥ 3088.٥ 

الكهرباء 

 والماء
2130.7 6.0 2٥37.7 2690.0 28٥1.4 3022.4 3203.8 

البناء 

 والتشييد
13768.4 6.8 16772.٥ 17913.0 19131.1 20432.0 21821.4 

النقل 

 واالتصاالت
14313.9 7.0 17٥3٥.1 18762.6 20076.0 21481.3 2298٥.0 

 2٥989.3 23997.٥ 221٥8.4 20460.2 18892.1 8.3 14872.9 التجارة

المال 

 والتأمين
1181٥.1 2.6 12760.8 13092.6 13433.0 13782.3 14140.6 

 26914.9 2٥7٥٥.8 24646.7 23٥8٥.4 22٥69.8 4.٥ 19777.8 الخدمات

االنشطة 

 غير النفطية
81402.0 6.1 98201.8 1042٥٥.3 110721.6 117631.٥ 12٥017.3 

 الكلي

b$ 

182331.2 7.0 223٥8٥.8 

189.2 
239042.8 

202.2 
2٥٥618.٥ 

216.3 
27339٥.7 

231.3 
292463.8 

247.4 
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 (182.3)مقارنة بحوالي  2022تريليون دينار عام  (292.٥)يتضح ان الخطة تستهدف زيادة الناتج المحلي االجمالي وباالسعار الثابتة الى 

. ويأتي في مقدمة القطاعات المستهدفة هو قطاع %7تريليون دينار وبمعدل نمو  (110.2)وبزيادة مطلقة قدرها  201٥تريليون دينار عند العام 

قطاع هذه المعدالت مشروطة بتوفر االستثمارات الالزمة سواء من القطاع العام او من ال %8.4والقطاع الزراعي  %10.٥الصناعة التحويلية 

 الخاص(

 (10)جدول 

 الهيكل القطاعي للناتج المحلي االجمالي مقارنة بسنة القياس         %             

 2022 2018 201٥ القطاع
 2.2 2.1 2.0 الزراعي

 ٥7.3 ٥6.1 ٥٥.4 النفط
 0.1 0.2 0.2 التعدين

 1.1 0.9 0.8 الصناعة التحويلية
 1.1 1.1 1.2 الكهرباء والماء

 7.٥ 7.٥ 7.6 والتشييد البناء
 7.9 7.8 7.8 النقل واالتصاالت

 8.9 8.4 8.2 التجارة
 4.8 ٥.7 6.4 المال والتأمين

 9.2 10.1 10.7 الخدمات
 100 100 100 الكلي

 

العمل المخطط ان تشوه الهيكل القطاعي لالقتصاد العراقي نتيجة سنوات عجاف من الحصار والحروب واالزمات يحتاج الى سنوات طويلة من 

والممنهج الجل ازالة هذه التشوهات حيث تسعى خطة السنوات القادمة الى آلية لتصحيح هذا االختالل من خالل العمل على اعادة الحياة 

ال القطاعين للقطاعات االنتاجية والسلعية والبنى التحتية والخدمية والعمل على زيادة نسبة مساهمتها تدريجياً وهذا االمر تقع مسؤوليته على ك

 العام والخاص. ونبين في ادناه اتجاهات مساهمة االنشطة االقتصادية عدا النفط في الناتج المحلي االجمالي المقدر لسنوات الخطة.
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 (11)جدول 

 )مليار دينار(        2022 – 2018مساهمة األنشطة االقتصادية عدا النفط في توليد الناتج المحلي اإلجمالي 
 2018 2019 2020 2021 2022 

 % الناتج % الناتج % الناتج % الناتج % الناتج االنشطة
السلعية 

 عدا النفط
26443.9 11.8 283٥4.3 11.9 30407.٥ 11.9 32614.٥ 11.9 34987.6 11.9 

 17.4 ٥0812.6 17.3 47270.٥ 17.2 43980.7 17.1 40924.8 17.0 380٥6.1 التوزيعية
 13.4 39217.2 13.8 37746.4 14.2 36333.4 14.6 34976.0 1٥.2 33960.4 الخدمية
اجمالي 

الناتج 

 المحلي

223٥8٥.8 44.0 239042.8 43.6 2٥٥618.٥ 43.3 27339٥.7 34.0 292463.8 42.7 

 

 ثانياً: االستثمار والنمو

 (220.6)بمبلغ اجمالي قدره  %7قدرات االستثمارات المطلوبة )سواء من القطاع العام او الخاص( لتحقيق معدل النمو المستهدف والبالغ 

تريليون دينار متوقع ان توفره الموازنة  132منه مبلغ  (2018 – 2022)مليار دوالر طيلة سنوات الخطة  (186.7)تريليون دينار بما يعادل 

 تريليون دينار يعبر عن استثمارات القطاع الخاص بكافة اشكاله وكما مبين ادناه: 88.6العامة للدولة كأستثمار حكومي والباقي بحدود 

 (12)جدول 

 تريليون دينار 2022 – 2018االيرادات واالستثمارات المقدرة للخطة 
 440.0 توقعةأجمالي االيرادات الم

 220.6 أجمالي االستثمارات المطلوبة
 132.0 االستثمارات المقدرة في الموازنة العامة للدولة

 88.6 االستثمارات المتوقعة من القطاع الخاص
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 االستثمار الحكومي -

من  %60مليار دوالر وتشكل حوالي  111.7تريليون دينار بما يعادل  132يبلغ حجم االستثمار الحكومي المتوقع خالل سنوات الخطة حوالي 

 تريليون دينار كما مبين في الجدول اعاله. 220.6اجمالي االستثمارات المطلوبة والبالغة 

 االستثمار غير الحكومي )الخاص( -

وهي تعبر  2018 – 2022مليار دوالر خالل سنوات الخطة  7٥تريليون دينار بما يعادل  88.6تتوقع الخطة ان يساهم القطاع الخاص بما قيمته 

من اجمالي االستثمارات المطلوبة لتحقيق معدل  %40عن استثمارات القطاع الخاص في العراق بمختلف اتجاهاته وانشطته وهو يشكل ما نسبته 

 النمو المستهدف في الخطة.

 التوزيع القطاعي لالستثمارات المطلوبة -

لنمو المستهدفة قطاعياً ندرج في ادناه جدوالً باالستثمارات المقدرة والمطلوبة سنوياً لكل قطاع من القطاعات االقتصادية حيث ولتحقيق معدالت ا

تريليون دينار  84.7وبمبلغ اجمالي قدره حوالي  %38.4يتضح ان قطاع النفط يستمر في الحصول علة نسبة عالية من االستثمارات وبحدود 

ويأتي هذا متوافقاً مع حاجة هذا القطاع لالستثمارات الواسعة بأعتباره قطاعاً كثيف رأس المال ويحتاج الى تكنولوجيا  2018 – 2022للفترة 

متطورة وكذلك لمواجهة التزامات شركات النفط العالمية كما تستحوذ قطاعات البنى التحتية )الكهرباء والماء والبناء والتشييد والنقل 

 20.2حيث قدرت حاجة قطاع الكهرباء والماء الى حوالي  %49.٥على حوالي نصف االستثمارات المقدرة وبحدود واالتصاالت( مجتمعة 

تريليون دينار خالل سنوات  12.2تريليون دينار للسنوات الخمس القادمة ، في حين قدرت االستثمارات المطلوبة لقطاع البناء والتشييد بحوالي 

تريليون دينار وهو امر مطلوب لتلبية متطلبات اعادة البناء  39.6ة لقطاع النقل واالتصاالت فقد قدرت بحدود الخطة اما االستثمارات المطلوب

م واالعمار في المناطق المتضررة اضافة الى تراجع واقع البنى التحتية في كافة انحاء البالد مع االشارة الى ان القطاع الخاص هو المساه

. اما قطاع الخدمات فهو بحاجة ايضاً الى استثمارات كبيرة خالل %90حيث تصل نسبة مساهمته الى حوالي االساس في هذا القطاع الحيوي 

من اجمالي االستثمارات المقدرة وذلك بأمل أعادة النشاط الى هذا  %17تريليون دينار وبنسبة تصل الى  37.2سنوات الخطة قدرت بحدود 

معاً  القطاع الحيوي الذي يالمس حاجات المواطنين اليومية. اما القطاعات االنتاجية والسلعية )الزراعة والصناعة التحويلية( فقد جاءت حصتها

هما والتخلف التكنولوجي والمنافسة غير العادلة من السلع المستوردة وهي نسبة منخفضة تعود الى ضعف القدرة االستيعابية في %٥.6بحوالي 

 وضعف تنفيذ االجراءات والقرارات ذات الصلة.
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 ( 13)جدول 

حجم االستثمارات المقدرة لتحقيق معدالت النمو المستهدفة للقطاعات 

 2018 - 2022االقتصادية للسنوات 

 مليار دينار

معدل النمو  القطاع

 المستهدف
)%( 

2018 2019 2020 2021 2022 

 1768.٥ 1631.٥ 1٥0٥.0 1388.4 1280.8 8.4 الزراعي
 19470.٥ 18112.1 16848.٥ 1٥673.0 14٥79.٥ 7.٥ النفط

 ٥.8 ٥.8 ٥.7 ٥.7 ٥.6 1.0 التعدين
الصناعات 

 التحويلية
10.٥ 787.2 869.9 961.2 1062.2 1173.7 

الكهرباء 

 والماء
6.0 3٥91.1 3806.٥ 4034.9 4277.0 4٥33.7 

البناء 

 والتشييد
6.8 213٥.8 2281.1 2436.2 2601.8 2778.7 

النقل 

 واالتصاالت
7.0 6883.0 7362.8 7880.3 8431.9 9022.1 

 1991.8 1839.1 1698.2 1٥68.0 14479.9 8.3 التجارة
المال 

 والتأمين
2.6 1077.9 110٥.9 1134.7 1164.2 1194.٥ 

 8113.1 7763.7 7429.4 7109.٥ 6803.3 4.٥ الخدمات
 الكلي

b$ 
7.0 38٥92.2 

32.6 
41172.8 

34.8 
43934.2 

37.2 
46889.4 

39.7 
٥00٥2.٥ 

42.3 
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 ( 14)جدول 

 )%(  2022 – 2018التوزيع النسبي لالستثمارات المطلوبة 
 % االستثمار )مليار دينار( القطاع

 3.4 7٥74.2 الزراعي
 38.4 84683.7 النفط

 0.01 28.6 التعدين
 2.2 48٥4.3 الصناعة التحويلية
 9.2 20243.3 الكهرباء والماء
 ٥.٥ 12233.6 البناء والتشييد

 17.9 39٥82.1 النقل واالتصاالت
 3.9 8٥4٥.1 التجارة

 2.6 ٥677.2 المال والتأمين
 16.9 37219.0 الخدمات
 100 220640.0 الكلي

 

 ثالثاً: متوسط نصيب الفرد

فأن من المتوقع زيادة متوسط نصيب  %2.٥للناتج المحلي االجمالي مع معدل نمو سكاني قدره  %7تستهدف الخطة تحقيق معدل نمو حقيقي عند 

 201٥مليون دينار عام  4.9حوالي  2007فقد بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي وباالسعار الثابتة لعام  %4.٥الفرد الحقيقي بنحو 

 .2022مليون دينار عند نهاية الخطة عام  6.9حيث من المتوقع ان يصل متوسط نصيب الفرد الى حوالي  2016دينار لعام  ٥.1وحوالي 
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 (1٥)جدول 

 متوسط نصيب الفرد خالل سنوات الخطة
 ن م إجمالي المستهدف السنة

 (مليار دينار)
 حجم السكان المقدر

 (الف نسمة)
 متوسط نصيب الفرد

 ()الف دينار
2018 223٥8٥.8 38124.2 ٥864.7 
2019 239042.8 39127.9 6109.3 
2020 2٥٥618.٥ 401٥0.2 6366.6 
2021 27339٥.7 41190.7 6637.3 
2022 292463.8 42248.9 6922.4 

 

المحافظة  تستهدف الخطة بذلك تحقيق تحسن ملموس في مستوى معيشة المواطن من خالل الحرص على تعزيز فرص عمل مناسبة الى جانب

ظة على معدالت التضخم عند المستويات الدنيا من خالل تبني سياسات مالية ونقدية تحافظ على استقرار االسعار وثبات الصرف الى جانب المحاف

 قدر االمكان على دعم الفئات محدودة الدخل من خالل شبكات الضمان االجتماعي واستمرار دعم البطاقة التموينية.

 
 

 قوة العملقطاع السكان و
 يتمثل يتمتع العراق بالعديد من الثروات والموارد ومنها المورد البشري حيث ان العراق غني بالمورد البشري اذ يشهد العراق تحوال" ديمقراطيا "

كان  ذا العمر المتوسط اذا( سنة يعد مجتمعا" يافعا" فيما يعد المجتمع 20بانخفاض معدالت النمو السكاني فالمجتمع الذي يتمتع بعمر متوسط اقل من )
 سنة واكبر يعتبر مجتمعا"كهال". (39 -30( سنة وإذا بلغ المتوسط )29-20متوسط العمر يقع بين )

والسنوات القادمة مجتمعا"ذو عمر متوسط  201٥وتشير التقديرات المتاحة الى ان متوسط العمر يجعل المجتمع العراقي مجتمعا"يافعا"ليصبح ما بعد عام  
يملك قوة زيادة نسبة السكان في عمر الشباب وبالتالي فأن العراق غني بالمورد البشري على نحو استثنائي فالسكان اغلبهم في سن العمل مما يجعله نتيجة 

 بشرية هائلة .
 2017سنويا وحسب االحصاءات المتاحة حتى عام  %3حققت استقرارا عند حدود  ةحافظ معدل النمو السكاني على نسب. 
  ٥6سنة من  64-1٥، في حين ازدادت نسبة الفئة العمرية   2012عام  % 40الى  2009عام  % 41سنة من  1٥ت نسبة الفئة العمرية اقل من انخفض 

 ، مما يعني تزايد القوة الدافعة في االقتصاد.  2012عام  %٥6.9الى  2009عام  %
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  مما يتطلب سياسات تنموية هادفة  2013عام  %20.2ارتفعت الى  2009عام  %20سنة )وهي الفئة المعرفة دولياً(  24-1٥بلغت نسبة فئة الشباب
 لتحسين فرص العمل والتعلم للشباب .

  حسب احصائية   %31لسكان الريف سوى  ةالمذكورمن اجمالي السكان ، في حين لم تشكل النسبة  %69ارتفاع نسبة السكان في المناطق الحضرية لتبلغ
 . 2017 عام

 (16)جدول رقم 

 2017يوضح عدد سكان العراق لعام 
 مجموع  ريف  حضر  المحافظات

 م مما ار ث ص مر م مما ار ث ص مر م مما ار ث ص مر  
 3793982 1855909 1938073 1490057 731644 758413 2303925 1124265 1179660 نينوى
 1629625 809291 820334 423947 209339 214608 1205678 599952 605726 كركوك
 1660007 821467 838540 841792 414213 427579 818215 407254 410961 ديالى

 1796557 873600 922957 896403 436704 459699 900154 436896 463258 االنبار
 8318696 4097750 4220946 1037318 503066 534252 7281378 3594684 3686694 بغداد
 2093416 1035666 1057750 1080987 532522 548465 1012429 503144 509285 بابل

 1241273 615113 626160 410360 202705 207655 830913 412408 418505 كربالء
 1401442 693952 707490 556802 275842 280960 844640 418110 426530 واسط

 1615924 799674 816250 885843 437512 448331 730081 362162 367919 صالح الدين
 1500522 748212 752310 427823 210548 217275 1072699 537664 535035 النجف

 1311699 650591 661108 559136 276926 282210 752563 373665 378898 القادسية
 824831 410342 414489 449522 225592 223930 375309 184750 190559 المثنى
 2132149 1061963 1070186 761880 378634 383246 1370269 683329 686940 ذي قار
 1134968 569547 565421 295871 150286 145585 839097 419261 419836 ميسان
 2972162 1479064 1493098 556732 278879 277853 2415430 1200185 1215245 البصرة

 1896753 939182 957571 316788 158127 158661 1579965 781055 798910 أربيل
 1318458 657801 660657 341225 169742 171483 977233 488059 489174 دهوك 
 2212099 1105523 1106576 336757 166580 170177 1875342 938943 936399 سليمانية

المجموع 
 الكلي للعراق  

13719534 13465786 27185320 5910382 5758861 11669243 19629916 19224647 38854563 

 22/1/2017في  698المرقم  وزارة التخطيط / الجهاز المركزي لالحصاءكتاب المصدر:
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 ة االستثمارئبي

 

 المعدل 2006( لسنة 13قانون االستثمار رقم )

تمت  القانون هذا ، وتعديله 2006 لسنة ( 13 رقم ) االستثمار قانون شرع العراق الى الخاصة االستثمارات لجذب الحكومة من مسعى وفي

 في االستثمارات عدا القطاعات، كافة في 2007 الثاني كانون في ساريا واصبح 2006 االول تشرين في النواب مجلس قبل من عليه المصادقة
هذا  باحكام المشمول المشروع مال لراس االدنى الحد ويبلغ والتامين، المصارف قطاعي في واالستثمارات الطبيعي والغاز النفط واستخراج انتاج

 .العراقي بالدينار مايعادلها امريكي( او دوالر الف وخمسون امريكي )مائتان ( دوالر2٥0000 ) القانون
 :التعديل ماتضمنه واهم 2006 لسنة ( 13 ) رقم االستثمار لقانون االول التعديل قانون صدر حيث

 .حصرا االسكان مشاريع الغراض االراضي بتملك العراقيين لغير السماح •
 .االستثمار قانون بمزايا لدولة  ل المملوكة العامة الشركات مع االستراتيجية الشراكات شمول •
 .فاعلية اكثر بصورة مهامها اداء من لتمكينها المعنوية الشخصية اقليم في المنتظمة غير المحافظات في االستثمار هيئات منح •
 للمشاريع تخصيصها لغرض لالستثمار الوطنية الهيئة تصرف تحت وحصرها للدولة ملكيتها العائدة االراضي واحصاء جمع •

 .االستثمارية

 

 واهم ماتضمنه : 2015( لسنة 50كما صدر التعديل الثاني للقانون بموجب القانون رقم )

 

المناطق اضافة مفهوم المطور وهو كل شخص طبيعي او معنوي حاصل على اجازة االستثمار في قطاعي بناء المدن السكنية و -1

االستثمارية او اي قطاع اخر تقترحه الهيئة بعدموافقة مجلس الوزراء ، اضافة مفهوم المطور الثانوي وهو كل شخص طبيعي او معنوي 

 تنتقل اليه ملكية جزء من المشروع االستثماري لغرض تطويره ضمن القطاعات المقترحة . 
 ( .33كون القطاع المختلط مذكور قبل تعديل القانون في المادة ) (2للفقرة )ثانيا" مادة القطاع المختلط  اضافة عبارة -2
من المشروع  %2٥تشجيع المستثمرين العراقيين واالجانب من خالل توفير قروض ميسرة لهم على ان يراعى انجاز المستثمر نسبة  -3

لقانون سابقا قد اقتصر على المستثمرين وبضمان منشأت المشروع وتمنح قروض ميسرة للمشاريع السكنية وللمستفيد النهائي حيث كان ا

 العراقيين فقط .
اجاز التعديل الجديد للقانون تمليك المستثمر العراقي او االجنبي االراضي المخصصة للمشاريع السكنية والعائدة للدولة والقطاع العام  -4

 ببدل اذا كانت ضمن التصميم االساس وبدون بدل اذا كانت خارج التصميم االساس. 
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ك المستثمر العراقي االراضي المخصصة للمشاريع الصناعية والعائدة للدولة والقطاع العام ويجوز عقد شراكة مع المستثمر االجنبي تملي -٥

 في التمويل او االدارة. 
اقامة مشاريع استثمارية صناعية ومخازن خاصة بالقطاع الزراعي على االرض الزراعية والعقود الزراعية داخل وخارج التصميم  -6

 االساس. 
 االستثمار في المشاريع المتوقفة في كافة القطاعات ذات الطابع االستراتيجي واالتحادي لغرض تاهيلها وتنفيذها . -7
والجهات غير المرتبطة بوزارة وبلديات المحافظات بتوفير العقارات الصالحة القامة المشاريع االستثمارية الزم التعديل الجديد الوزارات  -8

عليها وفي حالة عدم التزام تلك الجهات فلمجلس الوزراء نقل ملكية االراضي للهيئة الوطنية لالستثمار وبدون بدل وتتولى الهيئة 

 تخصيص المشاريع االستثمارية .
عديل الجديد االراضي والعقارات التي تخصص لغرض اقامة مشاريع استثمارية عليها من احكام القوانين والقرارات المدرجة استثنى الت -9

 ادناه لما تشكله من عقبات امام االستثمار. 
  2013لسنة  21قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم  -أ

وقانون  1987لسنة  42ون اعادة تنظيم الملكية الزراعية رقم وقان 1983لسنة  3٥قانو ن ايجار اراضي االصالح الزراعي رقم  -ب

  198٥لسنة  79تاجير االراضي الزراعية المستصلحة رقم 
 بشأن احتفاظ المستثمر بقطعة االرض المخصصة له بموجب احكامه.  1998لسنة  20قانون االستثمار الصناعي رقم  -ج

  1987لسنة  940المعدل بالقرار  1979لسنة  8٥0الفقرة )ثانيا(  من القرار رقم  -د

 . 1994لسنة  16٥و  1977لسنة  222و 1982لسنة  1187و  1981لسنة  ٥81قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمة  -ه 

 

( عشر سنوات اعتبارا من 10منح التعديل الجديد اعفاءات من الضرائب والرسوم للمشاريع الحاصلة على اجازة استثمار لمدة ) -10

خ بدء التشغيل التجاري لكل مرحلة من مراحله واليشمل ذلك االعفاء من الرسوم الكمركية كما اجاز اعفاء الموجودات المستوردة تاري

لغرض المشروع االستثماري من الضرائب والرسوم الكمركية على ان يتم ادخالها الى العراق خالل مراحل انشاء المشروع وقبل البدء 

مرحلة من مراحله وفق التصميم االساسي للمشروع والمدة الزمنية لتنفيذه حيث ان القانون سابقا اعفى  بالتشغيل التجاري في كل

الموجودات المستوردة لمدة ثالث سنوات واعتبارا من تاريخ منح اجازة االستثمار وكان ذلك يشكل عقبة امام المستثمرين حيث تم معالجة 

 ذلك في التعديل الجديد. 
المشروع االستثماري السكني من رسوم االفراز ورسوم التسجيل العقاري وبضمنها رسوم انتقال الوحدات السكنية كما تضمن اعفاء 

 للمواطنين. 

 

تضمن التعديل ايضا اعفاء المواد االولية المستوردة الغراض التشغيل التجاري من الضرائب والرسوم الكمركية والداخلة في تصنيع 

 الدوية واالنشائية شرط ان تكون صديقة للبيئة.مواد البطاقة التموينية وا
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كما وتضمن اعفاء المواد االولية المستوردة لغرض التشغيل التجاري للمشروع من الضرائب والرسوم الكمركية وفقا لنسبة مساهمة 

 المواد المحلية في تصنيع المنتج وهذا يشكل دعما للمنتجات المحلية. 

 

 صالحيات واسعة للنافذة الواحدة بتقديم التوصيات المناسبة الى رئيس الهيئة لمنح االجازة االستثمارية.  ءتضمن التعديل اعطا -11
 منح المستثمر بعد حصوله على االجازة االستثمارية هوية خاصة بالمستثمرين يتمتع بموجبها باالمتيازات. -12
 ر.تضمن التعديل اضافة نص يتضمن التظلم من قرار سحب اجازة االستثما -13
 تشمل مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص باحكام هذا القانون.  -14

 

 
 :المعدل 2006 لسنة 13 رقم االستثمار قانون في والضمانات المزايا أهم

 المركزي البنك لتعليمات وفقا مكتسبة ارباح اية وكذلك العراق، الى جلب الذي المال راس اعادة لهم يحق االجانب المستثمرون •
 العراقي

 .االخرى السلطات وكافة العراقية للحكومة المستحقة والديون الضرائب كافة دفع بعد
 .وعوائده المستثمر المال راس اخراج •
 .اجنبية او عراقية تامين شركة اي لدى االستثماري المشروع على التامين حق •
 .العراقية وغير العراقية المصارف لدى واالجنبية العراقية بالعملة حسابات فتح •
 .وخروجهم دخولهم وتسهيل العراق في االقامة حق العراقيين غير من االستثمارية المشاريع في والعاملين االجنبي المستثمر منح •

 ظ االستثمارية المحاف وتكوين

 .االستثمارية المالية لالوراق العراق سوق في المدرجة والسندات االسهم في بالتداول االجانب للمستثمرين السماح •  
 من اضافية اعفاءات والتعليمية التربوية والمؤسسات الصحية والمؤسسات والمستشفيات السياحية والمؤسسات الفنادق مشاريع منح •

 .االقل على سنوات اربع كل مرة والتجديد التحديث الغراض واللوازم االثاث رسوم استيراد
 .للتجديد قابلة سنة ٥0 الى تصل لمدة المشروع القامة الالزمة االراضي باستئجار للمستثمرين يسمح •
بات صادر  حكم هنان يكن مالم المشروع من جزء الي التاميم او المصادرة من نوع اي من محمية تكون المرخصة المشاريع كافة •

 .المشروع ضد قانونيا
والديون  الضرائب كافة دفع بعد العراق خارج الى وتعويضاتهم رواتبهم تحويل يمكنهم االستثمار مشاريع في العاملين العراقيين غير •

 .االخرى السلطات وكافة العراق لحكومة المستحقة
 .اعاله المذكورة واالعفاءات الضمانات على رجعي اثر له يكون ال سوف القانون لهذا تعديل اي •
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 تأسيس الهيئة الوطنية لالستثمار

. حيث سمح (PICs)وهيئات االستثمار في المحافظات  (NIC)تشكلت الهيئة الوطنية لالستثمار  2006( لسنة 13بموجب قانون االستثمار رقم )

ح اجازات االستثمار القانون لالقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم تشكيل هيئات استثمار في المناطق الخاضعة لها تتمتع بصالحيات من

 ثماري وتشجيع االستثمار وفتح فروع في المناطق الخاضعة لها بالتشاور مع الهيئة الوطنية لالستثمار.تستخطيط االوال

وحدد الهيكل اإلداري لها وحدد صالحياتها بالمشاريع د مهام الهيئة الوطنية لالستثمار والذي حد 2009( لسنة 2وقد صدر نظام االستثمار رقم )

 .اإلستراتيجية

 

 المشاريع االستراتيجية التي تختص بها الهيئة الوطنية لالستثمار

ثمار الوطني على مستوى العراق ككل, وهي تضع الخطط واالنظمة والتوجيهات لتنفيذ تسة بصياغة استراتيجية وسياسات االالهيئة الوطنية مكلف

تختص بالمشاريع االستراتيجية ذات الطابع االتحادي وفق ما تم تحديده في نظام  والسياسات الموضوعة, وتراقب تطبيق التوجيهات واالنظمة, 

 , وهي:2009( لسنة 2االستثمار رقم )

 ( خمس000,000,٥0المشاريع المتعلقة بالبنى التحتية التي اليقل راس مالها عن )ن مليون دوالر امريكي او مايعادله بالدينار العراقي.و 

  اكثر من اقليم او محافظة غير مرتبطة باقليم.المشاريع المشتركة بين 

 ( من قانون االستثمار.29المشاريع المتعلقة باستخراج الثروات الطبيعية مع مراعاة ماورد في المادة ) 

 .المشاريع التي تنشأ بموجب اتفاقية تكون جمهورية العراق طرفا فيها 

 الدوائية وتصنيع وانتاج العجالت المختلفة على ان ال يقل راس مالها عن مشاريع الصناعات الهندسية و المعدنية و البتروكيمياوية و

 ( خمسين مليون دوالر امريكي او مايعادله بالدينار العراقي.٥0,000,000)
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 .مشاريع تطوير المناطق االثارية والتاريخية 

 ( ثالثين مليون دوالر امريكي 000,000,30مشاريع النقل كالطرق والموانيء والمطارات وسكك الحديد على ان اليقل راس مالها عن )

 او مايعادله بالدينار العراقي.

  ( ثالثين ميكا واط.30عن ) اإلنتاجيةمشاريع الكهرباء التي ال تقل طاقتها 

 ( عشرين الف دونم.000,20ية منها عن )ومشاريع الخزانات و السدود ومشاريع الري التي ال تقل المساحة المر 

  باالتصاالت.المشاريع المتعلقة 

  يعادله بالدينار العراقي. او ما أمريكيالمشاريع التي ال يقل راس مالها عن مليار دوالر 

 ذات طابع اتحادي. إستراتيجيةيقرر مجلس الوزراء اعتبارها  أخرىمشاريع  أي 

جل تنظيم عملها وصالحياتها وهيكلتها من مشاريع فإنها تدخل ضمن صالحيات هيئات االستثمار في المحافظات ومن ا آنفاً وفيما عدا ما ورد 

والذي حدد تشكيل هيئات االستثمار في  2009لسنة  3رقم  بإقليماإلدارية فقد صدر النظام الداخلي لهيئات االستثمار في المحافظات غير المنتظمة 

 المحافظات وصالحيات مجلس إدارتها وهيكلها التنظيمي .

ومشاريع السكن بشكل خاص ولتمكين المستثمرين من تنفيذ المشاريع االستثمارية في العراق وخاصة بناء ولغرض تشجيع االستثمار بشكل عام 

دات وحدات سكنية بأنماط مختلفة من السكن ولتنظيم أسس تحديد بدالت بيع وتقدير قيمة أيجار عقارات وأراضي الدولة للمستثمرين او تحديد عائ

المعدل واهم  2010لسنة  7قامة عليها فقد صدر نظام بيع وإيجار عقارات وأراضي الدولة والقطاع العام رقم الدولة من المشاريع االستثمارية الم

 ما تضمنه :

للهيئة الوطنية لالستثمار وألغراض السكن تمليك األرض الى المستثمر مجانا وال يحتسب سعر األرض ضمن الوحدة السكنية المباعة  -

 .للمواطن
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الوطنية لالستثمار برئاسة رئيس الهيئة الوطنية لالستثمار تتولى تقدير قيمة األراضي والعقارات العائدة للدولة تشكيل لجنة في الهيئة  -

 . أمريكيمليون دوالر  2٥0ألغراض المشاريع االستثمارية التي تزيد قيمتها على 

المعنية تتولى تقدير قيمة األراضي والعقارات العائدة تشكيل لجنة في هيئات االستثمار في المحافظات برئاسة رئيس هيئة استثمار المحافظة  -

 مليون دوالر امريكي . (2٥0)للدولة والقطاع العام ألغراض المشاريع االستثمارية التي تقل قيمتها عن 

 تخصص الهيئة الوطنية لالستثمار األراضي الالزمة لتنفيذ المدن السكنية المتعددة األغراض )مجمع سكني ،ترفيهي ،غيرها( -

يهية تؤجر الهيئة الوطنية لالستثمار األراضي المطلوبة ألغراض تنفيذ المشاريع االستثمارية التجارية والزراعية والخدمية والسياحية والترف -

 وغيرها . 

 يبدأ تاريخ استحقاق بدل األرض ابتداء من تاريخ بدء التشغيل التجاري للمشروع . -
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 التزامات المستثمر

ثمر على تمنح الهيئة أجازة االستثمار بناءا على طلب يقدم إليها من المستثمر وفق شروط ميسرة تعدها الهيئة ويشتمل الطلب الذي يتقدم به المست

  -األتي :

  

 مليء استمارة طلب األجازة المعد من قبل الهيئة والمتوفر على الموقع االلكتروني  -

 كفاءة مالية من مصرف معتمد -

 التي قام بها المستثمر داخل العراق او خارجه المشاريع -

 تفاصيل المشروع المراد االستثمار فيه وجدواه االقتصادية -

 جدول زمني النجاز المشروع . -
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 خدمات منح االجازة االستثمارية

 -:زات االستثمارية من خالل تعمل دائرة النافذة الواحدة في الهيئة الوطنية لالستثمار على مساعدة المستثمرين في الحصول على اإلجا

  : تهيئة الفرص االستثمارية 

جية التنسيق مع الدوائر المعنية في الهيئة الوطنية لالستثمار والجهات ذات العالقة لتهيئة قائمة بالفرص االستثمارية للمشاريع اإلستراتي

 وكذلك المشاريع المتوسطة والصغيرة.

 اللوجستي : لدعما 

 المستثمرين من خالل : دعم

 تزويد المستثمرين بدراسة السوق وتفاصيل عن المناخ االقتصادي. .1

 توجيه المستثمرين نحو المراكز والجهات االستشارية المتخصصة في دراسات الجدوى االقتصادية والفنية. .2

تكمال حجوزات الفنادق والتنقل من تسهيل عملية دخول المستثمرين األجانب الى العراق من خالل الحصول على سمات الدخول واس .3

 والى المطار.

 تقدم المعلومات التي يحتاجها المستثمرين عن المدن العراقية وتوزيع الثروات البشرية والطبيعية فيها. .4

 : استحصال موافقات الجهات القطاعية 

لفنية والمالية المقدمة من قبل المستثمرين العمل على استحصال موافقات الجهات القطاعية على العروض االستثمارية ودراسات الجدوى ا

 ضمن المدة القانونية المحددة.

 الترويج: 

التنسيق مع دائرة العالقات والترويج  واإلعالم في الهيئة الوطنية لالستثمار بشأن عرض الفرص االستثمارية أمام المستثمرين فضال عن 

 لخاص المحلي بالشركات األجنبية.تعريف القطاع ا
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 االستثمارية اإلجازةمنح  إجراءات

 

ات تقوم دائرة النافذة الواحدة في الهيئة الوطنية لالستثمار بمساعدة المستثمرين في الحصول على اإلجازات االستثمارية من خالل اإلجراء

 -المبينة في المخطط التوضيحي:

 الجهات القطاعية ذات         الهيئة الوطنية لالستثمار المستثمر

 العالقة والجهات المالكة لألرض   

 

ملء استمارة طلب منح  .1

 إجازة االستثمار. 

 تقديم جدوى اقتصادية أولية .2

 خطة تمويل المشروع. .3

 أعمال مماثلة  .4

 دراسة طلب المستثمر  .1

 دراسة الجدوى االقتصادية .2

 التأكد من القضايا القانونية  .3

استحصال موافقة الجهات ذات العالقة  .4

 االستثماري.إلقامة المشروع 

مساعدة المستثمر في الحصول على  .٥

 ارض مخصصة إلقامة المشروع. 

دراسة الجدوى االقتصادية  .1

 والفنية للمشروع.

بيان الرأي في إقامة  .2

 . المشروع االستثماري

 

 

 

  

الا ال ت   صا  الع ي  الرد ماإل     ما 

 يمل 15التيئ  الم ري  ل ستثم ر   ل مد  

ما التيئ  الم ري  ل ستثم ر الرد ماإل     

 يمل 45الا المستثمر   ل مد  
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 -حيث يوضح المخطط أعاله بأن إجراءات منح اإلجازة االستثمارية تتضمن اآلتي:

اإلجازة قيام المستثمر بتقديم طلباً الى الهيئة الوطنية لالستثمار يشير الى رغبته لالستثمار في العراق من خالل ملئ استمارة طلب منح  .1

 االستثمارية المعدة من قبل الهيئة والتي يمكن للمستثمر الحصول عليها مباشرة من الهيئة الوطنية لالستثمار أو عبر الموقع االلكتروني

 .)www.investpromo.gov.iq(:يئة لله

 معتمد  يؤيد قدرة المستثمر على تنفيذ المشروع  وضمان انجازه وفقاً للمدة المحددة .تقديم خطة تمويل رصينة معززة بكتاب من مصرف  .2

 تقديم دراسة جدوى اقتصادية أولية للمشروع وعرض فني يبين تفاصيل المشروع المزمع إنشاءه. .3

 الجدول الزمني لتنفيذ المشروع .4

 قائمة بالمشاريع المنجزة والمماثلة داخل أو خارج العراق. .٥

مال كافة الوثائق المطلوبة في أعاله فإن الهيئة لوطنية لالستثمار تقوم بدراسة الطلب وفقاً لما موضح أعاله واستحصال الموافقات وبعد اكت

 يوماً من تاريخ اكتمال وثائق المستثمر وتقديمها للهيئة. 4٥األصولية من الجهات ذات العالقة بغية منح اإلجازة االستثمارية خالل مدة 

 االستثمار فانه ينبغي على المستثمر االلتزام باالتي : إجازةل على بعد الحصو

 الهيئة تحريريا بتاريخ بدء التشغيل التجاري للمشروع. إشعار -

 يدققها محاسب قانوني مجاز في العراق. أصوليةمسك حسابات  -

 هذه المواد.م مع تحديد مدد اندثار وسستوردة للمشروع و المعفاة من الرمسك سجالت خاصة بالمواد الم -

وفي  (ISO)في العراق وكذلك معايير الجودة المعمول بها دوليا  المحافظة على سالمة البيئة وااللتزام بنظم السيطرة النوعية المعمول بها -

 . (EU) األوروبيدول االتحاد 

 .أدنىوظروف العمل كحد  واإلجازاتااللتزام بالقوانين العراقية النافذة في مجال الرواتب  -

 االلتزام بتطابق جدول تقدم العمل مع الواقع. -

 لتوظيف واستخدام العاملين العراقيين. األولويةخدمين والعمال العراقيين وتكون ستتدريب الم -

http://www.investpromo.gov.iq/
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 شركات في العراقالقانوني للتسجيل ال

  

فروع ومكاتب الشركات والمؤسسات االقتصادية واألجنبية نظام  1989( لسنة ٥المعدل ونظام رقم ) 1997لسنة  21قانون الشركات رقم ان 

الشركات في وزارة التجارة والحصول على  دائرة تسجيللدى  التسجيل من خاللتسمح للشركات األجنبية فتح فرع او مكتب لها داخل العراق 

 رقم هوية عمل .

والتجارة لألعمال العراقية  للشركات أنشطة التأسيسنظم  1984( لسنة 30وقانون التجارة رقم ) 1997لسنة  21قانون الشركات رقم  ان

 الخطوات اآلتية : ان يتم ينبغي  سواء كان مالكها عراقيا ام اجنبيا  ولغرض تسجيل شركة في العراق

 

طالع على تفاصيل اكثر يرجى زيارة ولال  1997لسنة  21تحديد الصنف الذي تعود له الشركة موضوع البحث حسب قانون الشركات رقم   -1

    الرابط:

www.investpromo.gov.iq 

 

 :وكاالتي تنفيذ كل إجراءات التسجيل المطلوبة -2

 تسجيل االسم التجاري لدى غرفة التجارة ذات الصلة أو اتحاد الغرف التجارية. -أ

 .ق الشخصية لمؤسسيهاوثائوال تقديم عقد موقع من قبل مؤسسي الشركة يبين اسم الشركة وأنشطتها ورأس مالها -ب

 ايداع رأس مال مناسب للشركة بالدينار العراقي لدى بنك عراقي وتبليغ مسجل الشركات. -ج

 دفع كافة الرسوم المطلوبة لتسجيل الشركة لدى مسجل الشركات. -د

 الشركات المساهمة تقديم شهادة اكتتاب موقعة من قبل المؤسسين ودراسة الجدوى االقتصادية للشركة.ينبغي على  -ه 

http://www.investpromo.gov.ip/?q=en/node/195
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 تحديد األنشطة التجارية للشركة. -و

 تقوم دائرة تسجيل الشركات باستحصال موافقة وزارة الداخلية للشركات التي يساهم فيها مساهمين غير عراقيين. -ز

 للسنة االخيرةالحساب المالي للشركة  -ح

 عنوان النشاط التجاري في العراق –ط 

التي  1989لسنة  ٥اما فروع ومكاتب الشركات االجنبية فتتم وفقا لنظام فروع ومكاتب الشركات والمؤسسات االقتصادية واالجنبية رقم 

 سمحت للشركات االجنبية بفتح فروع ومكاتب تمثيل لها وفقا اللية تضمنها النظام.

 

 : تأسيس الشركةبعد  -3

  تعيين مشاور قانوني )محامي( للشركة مسجل لدى نقابة المحامين العراقيين. -أ

 تعيين محاسب قانوني مجاز من نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين. -ب

 تعيين مدير تنفيذي -ج

 االجنبية فتح فرع للمكتب او للشركة -د
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 الشراكات المحلية

 

تيجية بينما يواصل البلد تحسين البيئة المنظمة لالستثمار وارساء دعائم االستقرار السياسي واالمني فان هنالك فوائد متوقعة من اعتماد سترا

ية المتطلبات التنظيم الشراكة مع شركاء عراقيين محليين، حيث ان بامكان الشركاء المحليون الحصول على معرفة السوق الحيوية والتعامل مع 

ى وتوفير العمالة والمدخالت األخرى بأسعار تنافسية واستخدام شبكة المبيعات المؤسسة مسبقا والمحافظة على عالقات العمل الضرورية األخر

ا والتوزيع التي تكون مهمة لنجاح المشروع االستثماري ، كما ان باالمكان الدخول في شراكات مع القطاع العام وفقأي المصرفية والقانونية 

 1997لسنة  22( من قانون الشركات العامة رقم 1٥المعدل واحكام المادة ) 2006لسنة  13ب( من  قانون االستثمار  رقم  /33الحكام المادة )

 .المعدل

 اتفاقيات العراق الثنائية والمتعددة األطراف
 

 اوال : االتفاقيات الثنائية :

 االتفاقيات الموقع عليها وهي مع كل من : 
ايران  ( اضافة الى االتفاقية مع الواليات المتحدة االمريكية  –االردن  –الكويت  -ارمينيا  –بيالروسيا  –المانيا  –فرنسا  –)اليابان 

 بخصوص حوافز االستثمار .
 

 االتفاقيات المتفاوض بشأنها وهي مع كل من : .1
 ايطاليا ( . –هولندا  –التشيك  -)روسيا 

 االتفاقيات التي سيتم التفاوض بشأنها وهي مع كل من :  .2
لبنان  –فيتنام  –اندونيسيا  -ليتوانيا –رومانيا  –البرتغال  –اسبانيا  –بولندا  –سلوفاكيا  -النمسا  –تركيا  -كوريا الجنوبية  –الصين  –) كندا 

 مقدونيا  ( . -البوسنة والهرسك –البحرين –مصر  – االمارات العربية المتحدة  –سلطنة عمان  –
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 ثانيا: االتفاقيات المتعددة االطراف التي انضم العراق اليها :

 ( .MIGAالوكالة الدولية لضمان االستثمار) .1

 ( .WAIPA)2008الرابطة العالمية لوكاالت تشجيع االستثمار لسنة  .2

 ( .ICSIDالمركز الدولي لتسوية نزاعات االستثمار بين الدول ومواطني ودول اخرى )  .3

 االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس االموال العربية في الدول العربية .   .4

 اتفاقية تشجيع وحماية وضمان االستثمارات بين الدول االعضاء في منظمة المؤتمر االسالمي.  .٥

 . 1974ة لضمان االستثمار وائتمان الصادرات لسنة اتفاقية مع المؤسسة العربي .6

 . 2000اتفاقية القاهرة لتسوية نزاعات االستثمار في الدول العربية لسنة  .7

 . 1987اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري لسنة  .8

 اتفاقية االمم المتحدة بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول . .9
 

 

 ثالثا : االتفاقيات المتعددة التي سينضم العراق اليها 

 بشأن االعتراف وتنفيذ احكام المحكمين االجنبية  . 19٥8اتفاقية نيويورن لسنة  -
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 مذكرات التفاهم 
 

 اوال : مذكرات التفاهم الموقعة 

 

 . الكويتية مذكرة تفاهم للتعاون مع المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات .1
 . JCCMEمذكرة تفاهم مع مركز التعاون الياباني    .2
 مذكرة التفاهم مع الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة في مصر .   .3
 مذكرة التفاهم مع الوكالة الكورية لتطوير التجارة واالستثمار  .4

 

 ثانيا:  مذكرات التفاهم غير الموقعة  

 مذكرة التفاهم مع هيئة االستثمار الباكستانية  .1
 مذكرة تفاهم مع المؤسسة اليونانية لالستثمار .2
 مذكرة التفاهم مع المركز الروماني للتجارة واالستثمار  .3
 مذكرة التفاهم مع سريالنكا  .4
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 النظام المصرفي في العراق والعملة

فرري ظررل انحسررار ملحرروظ لرردور القطرراع   علررى كامررل نشرراط القطرراع المصرررفيلعقررود خلررت هيمنررت المصررارف المملوكررة للدولررة فرري العررراق 

 كما واتسمت المؤسسات المالية غير المصرفية بأداء ضعيف. الخاص في هذا المجال 

سررعت الحكومررة الررى اجررراء اصررالحات واسررعة  2003وتماشرريا مررع ماسرربق وفرري ظررل التحررول السياسرري واالقتصررادي فرري العررراق بعررد عررام  

تى المجررراالت االقتصرررادية / ماليرررة ومصررررفية  حيرررث تضرررمنت االخيررررة اصرررالح القطررراع المصررررفي وادواتررره وآلياتررره ووفرررق وعديررردة فررري شررر

توجهرررات مختلفرررة وبمرررا تفضررري الرررى التحررررر مرررن القيرررود والعراقيرررل، وذلرررك مرررن خرررالل اعرررادة النظرررر بالتشرررريعات واللررروائح بهررردف التركيرررز 

لرررى األسرررواق الدوليرررة وهرررذا كفيرررل بتحسرررين وتطررروير الجهررراز المصررررفي لمواجهرررة عناصرررر علرررى المنافسرررة وانفتررراح السررروق المرررالي المحلررري ع

وعوامرررل المنافسرررة والمخررراطرة، باإلضرررافة إلرررى التطرررور التكنولررروجي وتحقيرررق تقررردم كبيرررر فررري نظرررم االتصررراالت والمعلومرررات، وهرررذا التطرررور 

البيانرررات والن ررر ظم المحاسررربية ، وبالترررالي انعكرررس بشررركل  أدى إلرررى انخفررراض تكلفرررة إنجررراز المعرررامالت الماليرررة عبرررر الحررردود وتحسرررن معالجرررة

 ايجابي سواء بالنسبة للمصارف أو لعمالئها  .

مصووورفا خاصوووا محليوووا  57مصوووارف حكوميوووة و  7، منهوووا  2016( مصووورفات حتوووى عوووام 64يتكوووون الجهووواز المصووورفي فوووي العوووراق مووون  

مصووورفا ثوووم المصوووارف  18ا يليهوووا المصوووارف االسوووالمية بواقوووع مصووورف 43واجنبيوووا ، وان العووودد االكبووور مووون المصوووارف تجاريوووة وعووودد ا 

 مصارف . 3المتخصصة بواقع 
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مليون دوالر(.ومن الممكن االطالع على معلومات  8٥مليار دينار عراقي )اي بحدود  100ويبلغ الحد االدنى لتأسيس مصرف في العراق 

 www.cbi.iqاكثر من موقع البنك المركزي العراقي:

 معظم المصارف لديها مشاركة في مجتمع االتصاالت المالية بين البن     ون في كافة أنح     اء ال   عالم 

(SWIFT) (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) 

 لمشغل من قبل البنك المركزي العراقي ولذلك فهي قادرة على إجراء دفوعات محلية.وكافة البنون متصلة بنظام الدفوعات العراقي ا

فرع في كافة أنحاء البالد كما يتطور نظام  200ولدى العراق العديد من المصارف القادرة على تحويل االموال الكترونياً ولديها ما يقرب من 

 ء البالد.العمل باجهزة الصراف اآللي ويجري تعميمها في كافة أنحا

 

  

http://www.cbi.iq/
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 المصارف الخاصة القادرة على تحويل االموال الكترونيا

 ( فرع وهي: 14هنان مجموعة من  المصارف الخارجية التي تعمل في العراق وبعدد )- 

 ( لبنانية7) -

 تركية  (4) -

 ( ايرانية3) -

 اسماء المصارف

 مصرف ايالف االسالمي مصرف بغداد
 مصرف الشمال مصرف التجاري العراقي

 مصرف االتحاد العراقي مصرف العراقي االسالمي
 مصرف كوردستان االسالمي مصرف االستثمار العراقي

 مصرف اشور  مصرف الشرق االوسط العراقي لالستثمار
 مصرف المنصور مصرف المتحد لالستثمار

 مصرف اربيل مصرف بابل
 مصرف الوطني االسالمي مصرف دار السالم لالستثمار

 مصرف دجلة والفرات االئتمان العراقيمصرف 
 مصرف التعاون االسالمي مصرف االهلي العراقي
 مصرف جيهان االسالمي مصرف سومر التجاري

 مصرف الهدى مصرف االقتصاد
 مصرف التنمية الدولي الخليج التجاريمصرف 

  مصرف الموصل     
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 مصارف عراقية مشاركة مع مصارف اجنبية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العملة

حسب السعر الرسمي للبنك  ( دينار عراقي1190( دوالر أمريكي يساوي )1وسعر الصرف لكل ) (IQD) العراقيوحدة العملة هي الدينار 

  .ومن الممكن ان تتم الكثير من التعامالت المالية بالدوالر االمريكيالسوق  ( حسب سعر121٥و)  2018خالل عام  المركزي العراقي 

 الضرائب 

المعدل فان الحد االعلى لضرائب الدخل على الشركات واالفراد ينبغي ان ال يتجاوز نسبة  1982لسنة  113بموجب قانون ضريبة الدخل المرقم 

من االرباح ويمكن الحصول على معلومات اخرى حول التشريعات الضريبية في العراق من موقع الهيئة العامة للضرائب  %1٥

www.iraqtax.org 

 اسم المصرف األجنبيةالمساهمة 

 بنك برقان الكويتي  ٥1%

 البحرين  -بنك الخليج المتحد    4%

 مصرف بغداد

 المصرف التجاري العراقي البحرين–البنك االهلي المتحد   %٥٥

 المصرف االهلي العراقي  بنك المال االردني  80%

 بنك الكويت الوطني  %7٥

 مؤسسة التمويل الدولية  10%
 مصرف االئتمان العراقي 

 مصرف دار السالم لالستثمار    (HSBC)البريطاني  بنك 70%

 مصرف المنصور لالستثمار  بنك قطر الوطني  ٥1%

 بنك اقتصاد نوين االيراني  62%

 البنك الزراعي االيراني  %2٥
 مصرف التعاون االسالمي 

http://www.iraqtax.org/
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 المناطق الحرة في العراق

باالستثمار في المناطق الحرة من خالل المشاريع الصناعية التجارية والخدمية  1998( لعام 3مناطق الحرة رقم )العامة للهيئة اليسمح قانون 

، وحسب قانون هيئة المناطق 1999لعام  4تنظيم عمل المستثمر رقم ويعمل هذا القانون بالتوجيهات الصادرة عن ادارة المناطق الحرة وتعليمات 

كما  الحرة تعفى البضائع المستوردة والمصدرة الى المناطق الحرة من كافة الضرائب والرسوم اال اذا تم توريدها الى داخل المنطقة الكمركية.

المشروع وبضمنها  ن كافة الضرائب والرسوم طيلة مدة تنفيذفيها متعفى رؤوس االموال واالرباح والدخل الناجم عن االستثمار في المشاريع 

 دوالر امريكي الى هيئة المناطق الحرة . 100مراحل التاسيس والبناء وتقتضي عملية التقديم الخاصة بالمستثمر تقديم طلب ودفع رسم مقداره 

    http://freezones.mof.gov.iqويمكنكم زيارة موقع الهيئة العامة للمناطق الحرة 

في البلدان النامية وتعرف بانها عبارة عن مقاطعات     تعتبر المناطق الحرة احدى الدعائم المهمة التي يرتكز عليها االقتصاد الوطني خصوصا

خارج الحدود الكمركية لذلك البلد أي ان كل مايصدر من والى المناطق الحرة غير  كنها تعتبرداخل الحدود السياسية للبلد ، ل صغيرة موجودة

( لسنة 3خاضع إلى ضوابط االستيراد والتصدير والرسم الكمركي ، وقد تاسست الهيئة العامة للمناطق الحرة العراقية بموجب القانون رقم )

ترابط في العالقات االقتصادية الدولية في اطار من الحرية االقتصادية وبهدف ولغرض مواكبة التطورات العالمية المتمثلة في زيادة ال 1998

وخصوصيتها ودفع عجلة التنمية االقتصادية االجتماعية الى امام عن طريق اجتذاب رؤس   عزل هذه التطورات عن مسيرة االقتصاد العراقي

التكنولوجيا المتطورة ويوجد حاليا ثالثة مناطق حرة تابعة إلى الهيئة هي  االموال الوطنية واالجنبية واقامة المشاريع الصناعية التي تستخدم

 )نينوى ، خور الزبير ، القائم( وتكمن الفلسفة االقتصادية للمناطق الحرة في تنازل الدولة عن بعض الضرائب المستحقة على أي نشاط بهدف

ل العالم اسلوب انشاء المناطق الحرة وخصوصا في الدول النامية لما لتلك تحقيق المنفعة االكبر لعموم اقتصاد البلد واعتمدت العديد من دو

وتشغيل المناطق الحرة من اهمية في خلق مصادر تمويلية اضافية لتنمية وجذب االستثمارات االجنبية بطريقة انتقائية ونقل التكنولوجيا الحديثة 

 االيدي العاملة المحلية للقضاء على البطالة .

http://freezones.mof.gov.iqi/
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 الجغرافي للعراق :الموقع  .1

يحتل العراق موقع ستراتيجي وسيط بين دول العالم فهو قريب من االسواق العالمية ويطل على الخليج العربي مما يجعله نقطة وصل 

جغرافي مهم لخطوط التجارة الدولية بين الشرق االدنى والعالم الغربي كما ان العراق يرتبط بشبكة من الخطوط البرية والبحرية 

 وية بما فيها سكك الحديد .والج

 

 : االنشطة المسموح بمزاولتها في المناطق الحرة .2

منها كالصناعات الملوثة   لقد سمح القانون بممارسة كافة االنشطة الصناعية والتجارية والخدمية للعمل في المناطق الحرة عدا المحظورة

ات المعدنية والنقود المزيفة والمقلدة ،قوالب سك النقود والمطبوعة والمنقوش للبيئة ، المواد السامة او المضرة بالصحة العامة ، المسكوك

 عليها ، الكتب والكراريس واشرطة التسجيل وكل شي غير الئق ومنافي لالخالق العامة .

 

 الية واجراءات العمل في المناطق الحرة العراقية : .3

ر في قيام الهيئة بتاجير االراضي والمنشات للمستثمرين )افراد او شركات( ان الية واجراءات العمل في المناطق الحرة الثالث تتمحو

 عراقية او عربية او اجنبية القامة مشاريع)صناعية . تجارية . خدمية( بموجب عقود استثمار تبرم بين الهيئة والمستثمر.

 تكون مدة التعاقد مع المستثمر حسب نوع المشروع .

 

 : ريناالمتيازات الممنوحة للمستثم  -

تاسيس وبناء   اعفاء راس المال واالرباح وااليرادات الناجمة عن االستثمار من كافة الضرائب والرسوم طيلة عمر المشروع بما فيه -

 المشروع .
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من اجورهم  %٥0اعفاء اجور العاملين االجانب من الضرائب والسماح بتحويل دخولهم إلى خارج العراق اما العمالة العراقية فان  -

 عفى من ضريبة الدخل .ت

 اعفاء البضائع والمواد االولية المستوردة والمصدرة من كافة الضرائب والرسوم عدا تلك المصدرة إلى داخل البلد -

 اليخضع ادخال واخراج العمالت االجنبية او التعامل بها داخل المنطقة الحرة إلى أي قيد او شرط . -

 لفتح حسابات في مصارف معينة تغذى بعمالت واردة من الخارج . السماح للمستثمرين في المناطق الحرة -

 منح المستثمرين امتياز ادخال كمركي مؤقت عن سياراتهم وفق حاجة المشروع . -

 منح حق السماح بالتنازل عن االستثمار او ادخال شريك او اخراج شريك  -

 

 مجال شمول القانون

 التالية في المناطق الحرة: يسمح قانون المناطق الحرة بممارسة االنشطة

 النشاطات الصناعية )االنتاجية واالستهالكية(، عمليات التجميع ، التصنيع واعادة التعبئة. -أ

 اعادة التصدير والتجارة. -عمليات الخزن  -ب

 مشاريع الخزن والخدمات والنقل بكافة انواعه. -ت

 التامين واعادة التامين. -نشاطات العمل المصرفي  -ث

 النشاطات والخدمات التكميلية والمهنية المساعدة. -ج

 لمزيد من المعلومات عن المناطق الحرة في العراق يرجى زيارة موقع الهيئة العامة للمناطق الحرة على الرابط

http://freezones.mof.gov.iq 

 

http://freezones.mof.gov.iq/
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 العراقناطق االستثمارية االمنة في الم

ط وشمال فقد قامت الهيئة الوطنية لالستثمار بصياغة أستراتيجية للمناطق االستثمارية في العراق بالتعاون مع برنامج االستثمار في الشرق االوس 

ستثمارية التجريبية في أفريقيا لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية وتم أعداد مسودة للمبادىء العامة لدراسة الجدوى التي تتعلق بموقع المنطقة اال

براء محافظة بابل وكذلك مسودة تقييم لحماية االستثمار من اجل المستثمرين في العراق كما حشد البرنامج عدد من االستشاريين والمحامين والخ

 كبير. الماليين والمستثمرين لالسهام بوجهات نظرهم وخبراتهم في تحديد الشروط واالوضاع التي تحقق جدوى االستثمار ال

 واالن بصدد استكمال المتطلبات ليتم تهيئتها وعرضها من ضمن المناطق االستثمارية االمنة وهي:

 (.عدة مواقع مرشحةالمنطقة االستثمارية في محافظة بغداد  ) .1

 المنطقة االستثمارية في محافظة البصرة / منطقة خور الزبير. .2

 المنطقة االستثمارية في محافظة بابل / منطقة حطين. .3

 المنطقة االستثمارية في محافظة االنبار . .4

 المنطقة االستثمارية في منطقة الفرات االوسط )بين محافظتي النجف االشرف ومحافظة كربالء المقدسة(. .٥

 المنطقة االستثمارية في محافظة نينوى . .6

 المنطقة االستثمارية في محافظة ديالى / مخيم العراق الجديد .7
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 المالية لألوراقعراق سوق الاالستثمار في 

 

المؤسسرررات الداعمرررة لعمليرررة االسرررتثمار والمسررراهمة بتحقيرررق التنميرررة االقتصرررادية المسرررتقرة والمسرررتدامة فررري العرررراق فهرررو يعرررد هرررذا السررروق مرررن 

يسررررهم بتقويررررة البنيررررة االسررررتثمارية وتشررررجيع عمليررررة تكرررروين راس المررررال عبررررر مسرررراعدة الشررررركات علررررى بنرررراء رؤوس االمرررروال الالزمررررة 

لالسرررتثمار وبمرررا يعرررزز مصرررالح المسرررتثمرين ويرتقررري بمسرررتوى التنرررافس مرررن خرررالل سررروق حررررة آمنرررة تتسرررم بالشرررفافية، وقرررد نجرررح هرررذا السررروق 

وسررراعي الرررى  200٥واالتحررراد االوربررري االسررريوي للبورصرررات عرررام  2006فررري الحصرررول علرررى عضررروية اتحررراد البورصرررات العربيرررة عرررام 

 .اكتساب عضوية االتحاد العالمي للبورصات

( المزايررررا والضررررمانات انرررره يحررررق للمسررررتثمر االجنبرررري التررررداول فرررري سرررروق العررررراق 11وقررررد نررررص قررررانون االسررررتثمار الفصررررل الثالررررث المررررادة )

 لالوراق المالية باالسهم والسندات المدرجة فيه وتكوين المحافظ االستثمارية في االسهم والسندات.
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 (17جدول رقم )

 2015-2012 مؤشرات سوق العراق لالوراق المالية

 

حجم التداول )مليون دينار  الفترة 

 عراقي (

 عدد االسهم 

 مليار سهم

مؤشر القياس العام 

 )نقطة(

عدد الشركات 

 المدرجة 

2012 893.82٥ 62٥.640 12٥.020 84 

2013 2.84٥.42٥ 87٥.٥69 113.1٥0 83 

2014 901.172 746.212 998.207 86 

201٥ 49٥.112 618.726 730 98 

2016 ٥1٥.9 1.038 649 97 

 

  الص در  عا ال رط المر ز  العرايي 2015الرشر  ا  ص ئي  السرمي  لع ل 
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 (  18جدول رقم )

 يوضح عدد الشركات المدرجة في سوق العراق لالوراق المالية

 عدد الشركات السنة

2008 94 
2009 91 

2010 8٥ 

2011 86 
0122 84 

2013 83 

2014 86 

2015 98 

2016 97 
 

 2016*هيئة االوراق المالية / التقرير السنوي لعام 

  

وبلررررغ عرررردد االسررررهم  201٥عررررن عررررام  %4.2(مليررررار دينررررار وبنسرررربة ارتفرررراع بلغررررت ٥1٥.9) 2016بلررررغ حجررررم التررررداول لعررررام  -

عررررام عررررن العررررام السررررابق حيررررث بلغررررت خررررالل  %67.8( مليررررار سررررهم وبنسرررربة ارتفرررراع بلغررررت 1038.2) 2016المتداولررررة لعررررام 

 ( مليار سهم.617.7) 201٥

( مليرررار 411مايقرررارب ) 2009( مليرررار دينرررار عراقررري وعرررام 301مايقرررارب ) 2008فقرررد بلرررغ خرررالل عرررام  امدددا حجدددم التدددداول -

( 894مايقررررارب ) 2012( مليررررار دينررررار و عررررام 941مايقررررارب ) 2011( مليررررار دينررررار و400مايقررررارب ) 2010دينررررار وعررررام 

( مليرررار دينرررار 901بلغرررت ) 2014ام ( مليرررار دينرررار امرررا حجرررم الترررداول خرررالل عررر2.84٥فقرررد بلغرررت ) 2013مليرررار دينرررار أمرررا 

وبرررردأ بالتحسررررن خررررالل عررررام  2014بسرررربب الترررردهور االمنرررري بعررررد منصررررف عررررام  2013( عررررن عررررام %68بنسرررربة انخفرررراض )

 . ( مليار دينار 49٥فقد بلغ حجم التداول ) 201٥أما في عام  2016-201٥
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( مليرررار 114٥1مايقرررارب ) 2013نهايرررة عرررام بلغرررت القيمرررة السررروقية للشرررركات المدرجرررة فررري سررروق العرررراق لرررالوراق الماليرررة ل -

( مليرررار دينرررار وبنسررربة انخفرررراض 9٥46فقرررد بلغرررت ) 2014امرررا خرررالل عرررام  2012عرررن عرررام  %11٥دينرررار وبنسررربة ارتفررراع 

 .2013عن عام  6% .16

 امرررا خرررالل 2012عررن عرررام  %39( مليررار سرررهم وبنسررربة ارتفررراع  87٥مايقرررارب ) 2013بلررغ عررردد االسرررهم المتداولررة خرررالل عرررام  -

( 618فقرررد بلغرررت ) 201٥امرررا خرررالل عرررام  2013عرررن عرررام  %14( مليرررار سرررهم وبنسررربة انخفررراض 746فقرررد بلغرررت ) 2014عرررام 

 .سهممليار 
 ( 19جدول رقم )

 يوضح حجم التداول في سوق العراق لالوراق المالية
 )مليار دينار(   

 

 

 

 

 

  

 حجم التداول  السنة

2008 301 

2009 411 

2010 400 

2011 941 

2012 894 

2013 2.840 

2014 901 

2015 49٥ 

2016 ٥14  
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 2017أداء سمق العراق ل مراق الم لي    ل ع ل 

 

( مليرررار دينرررار خرررالل عرررام 426.8مقابرررل مايقرررارب ) 2017( مليرررار دينرررار خرررالل عرررام 386.9انخفرررض حجرررم الترررداول الرررى مايقرررارب )

المرتبرررة االولرررى مرررن حيرررث حجرررم الترررداول حيرررث بلرررغ حجرررم  2017( ، احترررل القطررراع المصررررفي خرررالل عرررام %9.4وبنسررربة مقررردارها ) 2016

مركرررز الثررراني القطررراع الصرررناعي حيرررث بلرررغ ل( مرررن المجمررروع الكلررري، وجررراء فررري ا%79.9( مليرررار دينرررار وبنسررربة )30٥.8الترررداول مايقرررارب )

حيرررث  تالتصاالا عاطقمرررن المجمررروع الكلررري ، وجررراء فررري المركرررز الثالرررث ( %9.8( مليرررار دينرررار وبنسررربة )37.9حجرررم الترررداول مايقرررارب )

مررن المجمرروع الكلرري، وقررد بلررغ معرردل الجلسررة لحجررم التررداول خررالل عررام ( %4.٥( مليررار دينررار وبنسرربة )17.6التررداول مايقررارب ) مبلررغ حجرر

جلسررررات التررررداول خررررالل هررررذا العررررام ، وبلغررررت عرررردد  2016( مليررررار دينررررار خررررالل عررررام 1.8مقابررررل )( مليررررار دينررررار 1.6مايقررررارب ) 2017

 ( جلسة.234) 2016( جلسة تداول بينما بلغ عدد جلسات التداول خالل عام 239)

 ( 20جدول رقم )

 (2017-2016حجم التداول مصنفاً قطاعياً لالعوام )

 
 القطاعات 

 )مليون دينار(

نسبة التغير عن عام  السنوات النسبة الى الكلي )%( 

2016 % 2017 2016 

 2.3- 312946.1 305821.5 1 79.0 المصرفي

 135.9 436.9 1030.5 7 0.3 التأمين

 99.98- 24.8 0.005 8 0.000001 االستثمار

 48.4- 16122.2 8311.3 5 2.1 الخدمات

 31.5- 55294.2 37899.1 2 9.8 الصناعي

 54.4- 24727.3 11269.2 4 2.9 الفندقي والسياحي

 43.9 3453.7 4968.3 6 1.3 الزراعي

 27.8 13783.0 17609.2 3 4.6 االتصاالت

  426788.1 386879.1   المجموع

   1823.9 1618.7  معدل الجلسة
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 الت  ر  ال  ر ي  

محفزة للصادرات ومشجعة لالستثمارات الموجهه للتصدير وتعمل على ازالة القيود التي تقف امام التجارة الدولية وتعرفة كمركية مرنة  تعتبر

 وقليلة االجراءات االدارية مما تنعكس اشارة بشكل ايجابي على االستثمار والعملية التنموية . 

 

 

 (21 دمل ريل )

 2014م  2013اجل الشر  ء لع مي  ت مر   ل الت  ر  ال  ر ي  مع

                 

 )مظي ر دير ر(              

المساهمة في  2014 2013 الدولة

اجمالي 

 الصادرات %

المساهمة في 

اجمالي 

 االستيرات%
 ا ستيرادا  الص درا  ا ستيرادا  الص درا 

 23،9 3،9 14818،7 3819،8 16538،5 4082،2 الدول العربية

 14.2 15،5 8804،5 15177،8 9827،0 16223،7 دول االتحاد األوربي

 1،0 0،0 620،3 0 692،6 0 دول أوربا الغربية

 2،4 0،0 1487،8 0 1660،4 0 دول أوربا الشرقية

 51،6 61،3 31995،0 60025،7 35707،6 64162،6 الدول األسيوية

دول إفريقيا عدا 

 العربية

0 0 0 0 0،0 0 
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 دول أمريكا

 الشمالية

19363،8 3252،0 18115 2915،0 18،5 4،7 

 0 0،0 0 0 0 0 دول أمريكا الوسطى

دول امريكا 

 الجنوبية

837،2 622،6 783،5 557،4 0،8 0،9 

 1،3 0،0 805،7 0 900،2 0 سيانودول أوقيا

 100،0 100،0 62004،4 97921،8 69200،9 104669،5 المجموع

 

 شر    التأميا

( شوووووركة منهوووووا ثوووووالا شوووووركات توووووأمين عاموووووة والبووووواقي شوووووركات توووووأمين تابعوووووة 34وصووووول عووووودد شوووووركات التوووووأمين فوووووي العوووووراق  

( مليوووووووون دينوووووووار فكانوووووووت نسوووووووبة 147،727.7للقطووووووواع الخووووووواص ، وقووووووود بلوووووووغ اجموووووووالي موجوووووووودات الشوووووووركات العاموووووووة الوووووووثالا  

يووووووا كانووووووت الحصووووووة السوووووووقية موجووووووودات كوووووول شووووووركة موووووون اجمووووووالي موجووووووودات  ووووووذه الشووووووركات متوزعووووووة بشووووووكل متفوووووواوت ح

( موووووون اجمووووووالي التووووووأمين %78الكبوووووورى بالنسووووووبة لشووووووركة التووووووأمين العراقيووووووة العامووووووة تتمثوووووول بالتووووووأمين االجتموووووواعي البووووووالغ نسووووووبته  

للشوووووركة ، اموووووا بالنسوووووبة لشوووووركة اعوووووادة التوووووأمين العراقيوووووة العاموووووة فكانوووووت الحصوووووة السووووووقية الكبووووورى تتمثووووول بتوووووأمين الحريوووووق بنسوووووبة 

 لتأمين للشركة اما شركة التأمين الوطنية فلم تتوافر بيانات كافية عنها . ( من اجمالي ا63% 

مليووووووون دينووووووار ، وكانووووووت نسووووووبة اربووووووا  الشووووووركات العامووووووة الووووووى  32،000امووووووا رؤوس اموووووووال  ووووووذه الشووووووركات فقوووووود وصوووووول الووووووى 

شوووووووركة اعوووووووادة  %13( شوووووووركة التوووووووأمين العراقيوووووووة العاموووووووة %67اجموووووووالي موجوداتهوووووووا كووووووواالتي ة شوووووووركة التوووووووأمين الوطنيوووووووة  

موووووون مجموعووووووة الشووووووركات العامووووووة  %42فعلووووووى الوووووورغم موووووون ان شووووووركة اعووووووادة التووووووأمين تبلووووووغ موجوداتهووووووا  %2التووووووأمين العراقيووووووة 

 اال ان نسبة ارباحها منخفضة و ذا يعود الى عدة اسباب ا مها عدم وجود فروع لهذه الشركة .
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  م ي  الع م  الت  ري  , التص ميل الصر عي  ,  قمق الرشر

 حقوق النشر

الملكية الفكرية  ترمي قوانين حق المؤلف العراقية االلتقاء مع المعايير الدولية المطبقة حالياً واالخذ بمعايير منظمة التجارة العالمية، وتعتبر هيئة

لمصنفات المبتكرة في االداب التابعة لوزارة الثقافة الجهة المسؤولة عن تسجيل حق المؤلف، ويتمتع بالحماية بموجب القواعد الحالية مؤلفو ا

تحويله والفنون والعلوم. يعتبر مؤلفاً الشخص الذي نشر المصنف منسوباً اليه. وتشمل الحماية من قام بتعريب المصنف او ترجمته او مراجعته او 

 بغير ذلك. اذا كان المصنف مبتكراً لحساب شخص آخر فان حقوق التاليف تعود الى المؤلف اال اذا كان هنان اتفاق يقضى

اال  اليجوز نسخ الروايات المتسلسلة او القصص القصيرة وغيرها من المصنفات االدبية او العلمية التي ينشرها مؤلفوها في الصحف او الروايات

امر ية الجديدة )من تاريخ وفاته. وتمنح االحكام القانونباذن منهم.تحمى الحقوق المالية المكفولة للمؤلف مدى حياة المؤلف ولمدة خمسين سنة 

( الحماية كذلك لفناني االداء والحق الحصري في البث والنقل العلني واالشكال المبتكرة في االتصاالت وبما 83سلطة االئتالف المنحلة رقم 

لدى مسجل العالمات بإمكان المستثمرين أن يسجلوا عالمات تجارية جديدة يتماشى مع المعايير الدولية المقبولة لحماية العالمة التجارية . 

 www.industry.gov.iq ( يرجى زيارة:MIMالتجارية في وزارة الصناعة والمعادن )

 .بإمكان المستثمرين أن يحولوا ملكية ويمنحوا إجازات الستعمال العالمة التجارية المسجلة 

 سنوات. 10رية المسجلة لمدة القوانين العراقية تحمي العالمات التجا 

   سنوات أخرى إذا أعاد مالك العالمة التجارية تقديم طلب خالل ستة أشهر من انتهاء نفاذية العالمة  10بإمكان المستثمرين أن يمددوا ل

 التجارية.

 

 

 

 التصاميم الصناعية 

http://www.industry.gov.iq/
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على طلب تسجيل التصاميم او النماذج الصناعية عندما يكون التصميم او النموذج الصناعي جديداً او مبتكرا، واليعتبر التصميم او   تتم الموافقة

 مبتكراً في الحاالت االتية:النموذج الصناعي 

 اذا تم عرضه او وصفه او وصف استعماله للجمهور قبل ايداع طلب التسجيل . اوالً:

 اذا تم عرضه او وصفه بعد تقديم طلب التسجيل في دولة تعامل العراق على اساس مبدأ المعاملة بالمثل . :ثانياً 

انه قد عرض في معارض وطنية او دولية او كان التصميم او النموذج الصناعي قد عرض للجمهور في مؤتمر او صحيفة علمية خالل مدة  ثالثاً:

 يم طلب التسجيل في العراق .التزيد على ستة اشهر قبل تاريخ تقد

اذا كان يتضمن اختالفات غير اساسية بالنسبة الى تصميم او نموذج صناعي سابق، او خصص لمنتج من نوع اخر يختلف عن المنتج الذي  رابعاً:

 . سبق وان سجل له تصميم او نموذج صناعي

  

 حقوق النشر

الدولية المطبقة حالياً واالخذ بمعايير منظمة التجارة العالمية، وتعتبر هيئة الملكية الفكرية ترمي قوانين حق المؤلف العراقية االلتقاء مع المعايير 

داب التابعة لوزارة الثقافة الجهة المسؤولة عن تسجيل حق المؤلف، ويتمتع بالحماية بموجب القواعد الحالية مؤلفو المصنفات المبتكرة في اال

الذي نشر المصنف منسوباً اليه. وتشمل الحماية من قام بتعريب المصنف او ترجمته او مراجعته او تحويله والفنون والعلوم. يعتبر مؤلفاً الشخص 

 اذا كان المصنف مبتكراً لحساب شخص آخر فان حقوق التاليف تعود الى المؤلف اال اذا كان هنان اتفاق يقضى بغير ذلك.

وغيرها من المصنفات االدبية او الفديو او العلمية التي ينشرها مؤلفوها في الصحف او اليجوز نسخ الروايات المتسلسلة او القصص القصيرة 

نونية الروايات اال باذن منهم.تحمى الحقوق المالية المكفولة للمؤلف مدى حياة المؤلف ولمدة خمسين سنة من تاريخ وفاته. وتمنح االحكام القا

ماية كذلك لفناني االداء والحق الحصري في البث والنقل العلني واالشكال المبتكرة في ( الح83الجديدة )امر سلطة االئتالف المنحلة رقم

 االتصاالت وبما يتماشى مع المعايير الدولية المقبولة

 

 الضمان االجتماعي للعمالدائرة 
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الضمان االجتماعي للعمال ودفع دائرة هيئة التقاعد الوطنية/ االعمال، التسجيل لدى وزارة المالية/ يتوجب على كافة الشركات، وقبل ممارسة  

امانات مقابل استقطاعات الضمان االجتماعي المبنية على اساس عدد العاملين والرواتب المقدرة لثالثة اشهر ويحصل المستثمر على وصل 

ركة وتسدد مستحقات الضمان االجتماعي بعد ذلك على استالم من الوزارة يؤيد تسديد المبلغ ويحتوي الوصل على رقم الضمان االجتماعي للش

وتسدد الدفعات  %٥ومساهمة المستخدم  %12من رواتب المستخدم. وتكون مساهمة رب العمل  %17اساس فصلي ويبلغ الضمان االجتماعي 

لدى وزارة العمل والحصول على  الضمان االجتماعي للعمال بصكون معتمدة، وان الخطوة االولية للتسجيلاصحاب العمل الى دائرة  من قبل

على  وقع هيئة التقاعد الوطنيةوصل استالم تتطلب حوالي اسبوع واحد وهنالك رسوم مصاحبة لهذه العملية .يرجى زيارة م

 www.molsa.gov.iq : الرابط

 

  

http://www.molsa.gov.iq/
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 2010لسنة  22 رقم قانون التعرفة الكمركية

نسب رسوم الوارد الكمركي على  2010-1-12ينظم قانون التعريفة الكمركية الجديد والمصادق عليه من قبل مجلس النواب العراقي بتاريخ 

فة الرسوم الكمركية والروزنامة الزراعية الملحقة به, كما يعتمد العراق في المنصوص عليها في جداول تعرالبضائع المستوردة وفق النسب 

 .(Harmonized System-HS)مركي نظام الترميز المنسق نظامه الك

 

 قوانين اخرى ذات عالقة
 .1998لسنة  20قانون االستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم  

 1964لسنة  164قانون التنمية الصناعية رقم 

 2004لسنة  94قانون المصارف رقم 

 1970لسنة  117قانون االصالح الزراعي رقم 

 19٥9لسنة  162ضريبة العقار رقم  قانون

 1982لسنة  113قانون ضريبة الدخل رقم 

 1984لسنة  23قانون الكمارن رقم 

 2010لسنة  23قانون التعرفة الكمركية رقم 

 1984لسنة  30قانون التجارة رقم 

 المعدل 1997لسنة  21قانون الشركات رقم 

 المعدل 1997لسنة  22قانون الشركات العامة رقم 

 اتقانون حماية المنتج و 2010لسنة  1وهي قانون حماية المستهلك رقم  قوانين اخرىعلى  12/1/2010ق مجلس النواب العراقي في صاد

 والذي يهدف الى توفير شروط المنافسة العادلة للمنتجات المحلية. 2010لسنة  11العراقية رقم 
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والذي يهدف الى خلق حافز لتخفيض الكلفة والسعر وتحسين الجودة  2010لسنة  14رقم  اما القانون االخر فهو قانون المنافسة ومنع االحتكار

والمختلط والعام وتطويرها ولدعم لالقتصاد الوطني  بالنسبة للسلع والخدمات المعروضة في السوق مما يؤدي الى تشجيع القطاعات الخاص

 . ولتحسين انسيابية السلع والخدمات

 

 مقاييس النوعية
ويقوم  الجهة الحكومية التابعة لوزارة التخطيط المسؤولة عن مراقبة جودة المنتجات في العراق هيالمركزي للتقييس والسيطرة النوعية الجهاز 

من ناحية العناصر الصحية والسالمة والنوعية فضالً عن كون العراق عضو في  والمستوردة الجهاز المذكور بفحص ومعاينة البضائع المحلية

 ولة عن براءة االختراع وشؤون اخرى تتعلق بحقوق الملكية الفكرية .ؤ( الذي يقدم معونة فنية الى الدوائر المسISOلدولية للتقييس )المنظمة ا

  http://www.cosqc.gov.iq       لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

 

 مقاييس الصحة الغذائية والصحة النباتية
بة تقوم وزارة الزراعة باصدار شهادة الصحة النباتية قدر تعلق االمر بالمنتجات الزراعية، كما تقوم باصدار شهادة الصحة الحيوانية بالنس 

 .الصحة بالنسبة للمنتجات الغذائية المصنعةللحيوانات الحية، اما شهادة الصحة الغذائية فتصدر عن وزارة 

 

  

http://www.google.iq/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=etbb6EU9PpfblM&tbnid=VEwboHWgEKMr7M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ly.sogarab.com/cat-26-5-20.html&ei=4nEcUqShFMnJsga9fg&bvm=bv.51156542,d.bGE&psig=AFQjCNG8y5HTOF-ul6SWabzWM0Z2IOIPFw&ust=1377682257444726
http://www.google.iq/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=etbb6EU9PpfblM&tbnid=VEwboHWgEKMr7M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.cosqc.gov.iq/ar/gallery.aspx&ei=CHIcUtLTCYfRtAbst4GoDA&bvm=bv.51156542,d.bGE&psig=AFQjCNG8y5HTOF-ul6SWabzWM0Z2IOIPFw&ust=1377682257444726
http://www.cosqc.gov.iq/
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 قائمة الوزارات العراقية

 اسم النطاق الجهة ت

 http://www.Mfa.gov.iq وزارة الخارجية   .1

http://www.Mfaml.gov.iq 

http://www.Mofa.gov.iq 

http://www.Mofaml.gov.iq 

 http://www.Mof.gov.iq وزارة المالية   .2

 http://www.Moi.gov.iq وزارة الداخلية   .3

 http://www.mod.mil.iq وزارة الدفاع   .4

 http://www.Oil.gov.iq وزارة النفط   .5

 http://www.Moelc.gov.iq وزارة الكهرباء   .6

 .Moe.gov.iqhttp://www وزارة التربية   .7

Moedu.gov.iqhttp://www. 

 http://www.Mohesr.gov.iq وزارة التعليم العالي و البحث العلمي   .8

 وزارة اإلعمار و اإلسكان   .9

 

http://www.Imariskan.gov.iq 

http://www.Moch.gov.iq 

 http://www.Mmpw.gov.iq  واالشغال العامة وزارة البلديات  .10

 http://www.Motrans.gov.iq وزارة النقل   .11

http://www.Motransport.gov.iq 

http://www.mofa.gov.iq/ab/default.aspx
http://www.mof.gov.iq/
http://www.moi.gov.iq/default.aspx
http://www.mod.mil.iq/
http://www.oil.gov.iq/moo/index.php?lang=ar
http://www.moelc.gov.iq/ar/index.php
http://www.moedu.gov.iq/arb/index.php
http://www.moe.gov.iq/
http://www.moedu.gov.iq/
http://www.mohesr.gov.iq/
http://imariskan.gov.iq/index.htm
http://www.mmpw.gov.iq/
http://www.motrans.gov.iq/arabic/
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 http://www.Moj.gov.iq وزارة العدل   .12

 http://www.Molsa.gov.iq وزارة العمل و الشؤون اإلجتماعية   .13

 http://www.Mop.gov.iq وزارة التخطيط   .14

http://www.Takhteet.gov.iq 

 http://www.Moc.gov.iq وزارة اإلتصاالت  .15

 http://www.Mot.gov.iq وزارة التجارة   .16

 http://www.Mocul.gov.iq وزارة الثقافة   .17

 http://www.Moh.gov.iq وزارة الصحة   .18

 http://www.Industry.gov.iq وزارة الصناعة   .19

 http://www.Most.gov.iq وزارة العلوم و تكنولوجيا   .20

 http://www.Mawardmaiya.gov.iq وزارة الموارد المائية   .21

http://www.Mowr.gov.iq 

 http://www.Zeraa.gov.iq وزارة الزراعة   .22

 .Moys.gov.iqhttp://www و الشباب وزارة الرياضة  .23

 http://www.Humanrights.gov.iq وزارة حقوق اإلنسان   .24

 http://www.Momd.gov.iq وزارة الهجرة والمهجرين  .25

 http://www.Moen.gov.iq وزارة البيئة   .26

 

 

http://www.moj.gov.iq/
http://www.molsa.gov.iq/
http://www.mop.gov.iq/mop/
http://www.moc.gov.iq/
http://www.mot.gov.iq/arabic/
http://www.mocul.gov.iq/
http://www.moh.gov.iq/arabic/
http://www.industry.gov.iq/arab/index.php
http://www.most.gov.iq/arabic/
http://www.mowr.gov.iq/
http://www.mawardmaiya.gov.iq/
http://www.moagr.org/
http://www.moys.gov.iq/
http://www.moys.gov.iq/
http://www.humanrights.gov.iq/
http://www.moen.gov.iq/
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 االستثمار في إقليم كردستان العراق

  

والذي تشكلت بموجبه هيئة االستثمار في اقليم كردستان  2006( لسنة 4ينظم االستثمار في اقليم كردستان بموجب قانون االستثمار رقم )

مهمة لجذب االستثمار وعرضت مجموعة من الفرص االستثمارية المتاحة في االقليم وهنان مشاريع نفذت بالفعل في اتخذت خطوات   والتي

من  االقليم منها السكنية والفندقية وكذلك عدد من الجامعات الخاصة مثل الجامعة األمريكية ومحطات توليد الطاقة الكهربائية ومجموعة اخرى

 المشاريع الصناعية.

 

 من المعلومات يرجى زيارة الموقع للمزيد

http://www.kurdistaninvestment.org 

 

 

 

  

http://www.google.iq/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=944T6k91UDn6KM&tbnid=EzTgU_5dNRw5JM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.waradana.com/variety-news-iraq1.asp?hlid=1434&ei=jnkcUv3zIIXEswaqp4CIDA&bvm=bv.51156542,d.bGE&psig=AFQjCNEuQE40K_hY18dHgJKsqnWxsoHhsg&ust=1377683834404310
http://www.google.iq/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=1s5UFY0jFP4aBM&tbnid=BWQA717o7_61nM:&ved=0CAUQjRw&url=http://alalemya.com/alalemya_news/0_2011_5_/11_/11-11_1/5-11/kurdistan.html&ei=wnocUpaXLI_Esgbt34CoDA&bvm=bv.51156542,d.bGE&psig=AFQjCNEuQE40K_hY18dHgJKsqnWxsoHhsg&ust=1377683834404310
http://www.kurdistaninvestment.org/
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 بيانات اساسية

  :منطقة الوقت+GMT 3 ساعات 

  :1٥00-800ساعات العمل 

 اسبوع العمل: االحد الى الخميس 

  :964رمز االتصال الدولي 

  :فولت  220الكهرباءAC ٥0 هيرتز 

  ,التركمانيةاللغات الرئيسية: العربية, الكردية 

 

 الرسميةالعطل 

 المناسبة التاريخ

 راس السنة الميالدية كانون الثاني/  1

 عيد الجيش العراقي كانون الثاني/  6

 عيد الربيع اذار /21

 العالمي عيد العمال ايار/ ا 

 جمهورية العراقعيد تاسيس  تموز/  14
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 التقويم الهجري( حسبالعطل االسالمية )

 

 المناسبة التاريخ

 راس السنة الهجرية االول من شهر محرم

 عاشوراء محرم 10

المولد النبوي الشريف )ميالد النبي  ربيع االول 12

 محمد "ص" (

 ايام 3عيد الفطر  من شوال 1-3

 ايام 4 -عيد االضحى ذي الحجة 10-14
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 عمل الفيزا تأشيرةكيفية تقديم طلب 

مخاطبة الهيئة الوطنية لالستثمار الستحصال سمة الدخول اصوليا العراقية قبل المغادرة ويمكن السفارات ينبغي ان تنجز طلبات تاشيرة العمل في 

 لرجال االعمال والمستثمرين.

 ( ساعة لغرض اكمال منح االجازة االستثمارية .48االعمال حصرا" خالل مدة اقصاها )يتم منح سمة دخول مباشرة" للمستثمرين ورجال 

دائرة العالقات العامة  -المستثمرين تقديم طلبات للحصول على سمة الدخول الى العراق الى الهيئة الوطنية لالستثماررجال االعمال ووبامكان 

 من خالل مال االستمارة التالية : ومن ثم ستقوم الهيئة بتسهيل حصولهم عليهاحصرا ومن خالل البريد االلكتروني المبين في ادناه  

prd@investpromo.gov.iq 
 منفصل.بالنسبة لكافة الجنسيات )عربية أو أجنبية ( على إن اليتم الجمع بين العرب واألجانب بنفس الجدول وإنما جدول  1*جدول رقم 

االسم  ت

 الكامل

رقم 

 الجواز

اسم  المهنة الجنسية

 المشروع

عنوان 

 المشروع

محل االقامة داخل 

)عنوان الفندق  العراق

 بالتفصيل(

        

 البنغالديش ( . –بالنسبة للجنسيات ) الهندي  2*جدول رقم 

االسم باللغة  ت

 االنكليزية

االسم 

الكامل 

 بالعربي

رقم 

 الجواز

اسم  المهنة الجنسية

 المشروع

عنوان 

 المشروع

محل االقامة في 

)عنوان  العراق

 الفندق بالتفصيل(

         

mailto:prd@investpromo.gov.iq
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بة لهم :اما بالنسبة للمستثمرين الذين يقدمون للحصول على سمة دخول عن طريق هيئات المحافظات فيتم اتباع الخطوات التالية بالنس  

الدخول للمستثمرين ورجال اإلعمال واأليدي العاملة بتوقيع رئيس هيئة استثمار المحافظة منح سمات  تكون مفاتحة الهيئة بموضوع طلب -1

 . الى الهيئة الوطنية لالستثمار أو نائبه حصرا"وترسل النسخة األصلية الملونة

ئمة المرفقة وتكون تكون إعداد وأسماء األشخاص في الكتاب بشكل واضح وبقائمة مغلقة وبتوقيع رئيس الهيئة على الكتاب وعلى القا -2

 هندي ( فتكتب باالنكليزية والعربية ويكتب االسم األول ثم اللقب في الجدول المرفق .   –لألجانب باالنكليزية إما الجنسية ) بنغالديش 

يرسل كتاب التعهد األصلي من قبل الشركة مختوم بختمها المعتمد وختم هيئة استثمار المحافظة المعتمد ويذكر في التعهد بعدم تسرب  -3

إلى  عن طريق المعتمدأثناء العمل وبعد انتهاء المشروع مع ذكر العدد وجنسياتهم واسم المشروع ويسلم  ارض المشروعالعمالة خارج 

 ستثمار في بغداد.الهيئة الوطنية لال

 أشهر من انتهاء الصالحية 6تكون نسخ الجوازات المرفقة ملونة وواضحة وبالحجم األصلي مع مراعاة فترة صالحية جواز السفر قبل  -4

هندي ( صفحتين صفحة االسم والصورة والصفحة الثانية اسم األب وإالم وحسب تعليمات مديرية شؤون  –وتكون للجنسيات) بنغالديش 

 اإلقامة  .

( خمسة وعشرون الف دينار عراقي عن كل شخص اجنبي يطلب المستثمر استحصال سمة دخول له للعمل في 2٥000يتم استيفاء مبلغ ) -5

  اي مشروع استثماري. 

 وتعتمد الجداول ادناه : -6
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جانب بنفس الجدول وإنما جدول بالنسبة لكافة الجنسيات )عربية أو أجنبية ( على إن اليتم الجمع بين العرب واأل 1*جدول رقم 

 منفصل.

االسم  ت

 الكامل

رقم 

 الجواز

اسم  المهنة الجنسية

 المشروع

عنوان 

 المشروع

محل االقامة داخل 

)عنوان الفندق  العراق

 بالتفصيل(

        

 البنغالديش ( . –بالنسبة للجنسيات ) الهندي  2*جدول رقم 

االسم باللغة  ت

 االنكليزية

االسم 

الكامل 

 بالعربي

رقم 

 الجواز

اسم  المهنة الجنسية

 المشروع

عنوان 

 المشروع

محل االقامة في 

)عنوان  العراق

 الفندق بالتفصيل(

         

اشهر ( مع ضرورة  6اشهر , ومتعددة  3للمستثمرين حصرا" يتم منح فيزا  لـ ) زيارة مدتها شهر , اعتيادية ومدتها  3*جدول رقم 

 تحديد اسم المطار )بغداد, نجف, بصرة( الذي سيتم الدخول الى البالد من خالله 

االسم باللغة  ت

 االنكليزية

االسم 

الكامل 

 بالعربي

رقم 

 الجواز

اسم  المهنة الجنسية

 المشروع

عنوان 

 المشروع

محل االقامة في 

)عنوان  العراق

 الفندق بالتفصيل(
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 الخطوط الجوية العاملة في العراق :

ونية للحصول على تفاصيل العربية والعالمية والتي باالمكان الدخول الى مواقعها االلكترالعراقية ويعمل في العراق عدد من الخطوط الجوية 

 الى العراق وهي كما يلي : الرحالت من و

 

الخطوط  ت

 الجوية
 الموقع االلكتروني

 http://www.iq-airways.com العراقية  .1
 http://www.emirates.com االماراتية  .2
 /http://www.rj.com االردنية  .3
 /http://www.austrian.com النمساوية  .4
  http://www.etihad.com االتحاد  .5
 http://www.qatarairways.com القطرية  .6
 http://www.iranair.com االيرانية  .7
 /http://www.turkishairlines.com التركية  .8
 http://www.mea.com.lb اللبنانية  .9

 http://www.egyptair.com المصرية  .10
الشرق   .11

 االوسط 

https://www.mea.com 

 https://www.flydubai.com فالي دبي   .12
 http://www.flybaghdad.net فالي بغداد  .13

 

 االتصاالت اتشبك

http://www.rj.com/
http://www.austrian.com/
http://www.turkishairlines.com/
http://www.egyptair.com/
https://www.flydubai.com/?fbclid=IwAR1V-sL-K5H_hY3G04VXPHHREhwfcb6S7jQ5EybpOuKVEZ7UsbujOxyS644
http://www.flybaghdad.net/
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 والتي تقدم خدمات االتصال واالنترنت وهي ذات كفاءة جيدة : العديد من الشركات الخاصة باالتصاالتيوجد 

 

 االلكترونيالموقع  شبكة الهاتف النقال ت

 https://www.iq.zain.com زين  .1

 http://www.asiacell.com اسيا سيل  .2

 http://www.korektel.com كورن  .3

 http://www.etisaluna.com اتصالنا  .4

 http://www.omnnea.com امنية  .5

 http://www.kalimattelecom.com كلمات  .6
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 الفر دق

في العراق والتي يستطيع المسافر الى البالد التعامل معها الغراض االقامة او  الكبرىنوجز في ادناه بعض التفاصيل الخاصة بخمسة من الفنادق 

 اقامة المؤتمرات والملتقيات المختلفة :

 تفاصيل االتصال عدد المطاعم عدد القاعات عدد الغرف الفندق ت

فندق رويال توليب  .1

 الرشيد

 غرفة 449

 جناح 33

 قاعات  4

 8٥0تتسع ل   –قاعة الزوراء  -

 شخص 
 شخص  80قاعة بغداد : تتسع ل   -
 30القاعة الشمالية: تتسع ل   -

 شخص
 30القاعة الجنوبية: تتسع ل   -

 شخص

 مطاعم  5

المطعم الصيفي : يتسع ل   -

 شخص  100

مطعم الزاهر : يتسع ل   -

 شخص  2٥0

 200مطعم ريحانة: يتسع ل   -

 شخص 

مطعم الف ليلة وليلة : يتسع  -

 شخص  120ل   
المطعم الوطني : يتسع ل   -

 شخص  90

 009647700133370ت: 
reservation@royaltulipalrasheed.com  
www.royaltulipalrasheed.com 

 قاعات  5 307 كرستال كراند عشتار .2

 شخص  800قاعة تموز : تسع ل   -
 100قاعة عشتار : تتسع ل   -

 شخص 
 60قاعة كلكامش : تتسع ل   -

 شخص 
 شخص  100قاعة بغداد : تتسع ل   -
 شخص 70قاعة اورون: تتسع ل   -
 

 

 مطعم 2

 90مطعم الوركاء : يتسع ل   -

 شخص
 100دنانير : يتسع ل  مطعم  -

 شخص

 شارع السعدون ، بغداد / العراق 

 009647706770711ت: 
Cristal.grandishtar@cristalhospitality.com 
www.cristalhospitality.com 

mailto:reservation@royaltulipalrasheed.com
http://www.royaltulipalrasheed.com/
mailto:Cristal.grandishtar@cristalhospitality.com
http://www.cristalhospitality.com/
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 قاعة اجتماعات 2 - غرفة 300 فندق بابل .3

 600 صالة ضخمة تتسج ل -

 شخص

 المقهى العربي -
طعم خاص  قصر السماء -

بالفندق يقّدم مناظر 
بانورامية لبغداد تمتد على 

 درجة  360
 مطعم شناشيل -
 المطعم اللبناني -
 مطعم أورون االسيوي -
 مقهى بهو الفندق -

 الجادريةبغداد / 
babilhotel@yahoo.com 

 قاعات  6 13٥ فندق المنصور ميليا .4

 ٥00قاعة قرطبة : تتسع ل   -

 شخص 
 1٥0قاعة الحمراء : تتسع ل   -

 شخص 
 1٥0قاعة العباسي : تتسع ل   -

 شخص 
 70قاعة الخيام : تتسع ل   -

 شخص 
 2٥غرناطة : تتسع ل  قاعة  -

 شخص
 ٥0قاعة اللوبي بار : تتسع ل   -

 شخص
 

 

 

 

 

 مطاعم  5

 شخص  200مطعم دجلة :  -

المطعم الفرنسي : يتسع ل   -

 شخص   100
المطعم االيطالي : يتسع ل   -

 شخص  120
المطعم الصيني : يتسع ل   -

 شخص 80
 ٥0المطعم البغدادي:  -

 شخص

 00964770022077٥ت: 
mansourhotel@yahoo.com 

mailto:babilhotel@yahoo.com
mailto:mansourhotel@yahoo.com
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 قاعات  3 271 فندق فلسطين الدولي .5

قاعة صالح الدين : تتسع ل   -

 شخص  8٥0
 120قاعة جنين : تتسع ل   -

 شخص 
القاعة العراقية لالجتماعات :  -

 شخص  30تتسع ل  

 مطعمين 

مطعم قطار الشرق : يتسع ل   -

 شخص  1٥0

كافتريا ومطعم دجلة: يتسع  -

 شخص 1٥9ل  

 00964790٥1٥٥1٥0ت: 
com.palestinehotel@yahoo.com 

 قاعتان  17٥ فندق بغداد .6

 300تتسع ل   –قاعة االقواس  -

 شخص
 شخص 1٥0قاعة دجلة : تتسع ل   -

  009647708822090ت:  مطعمين
relationsbaghdadhotel@yahoo.com 

 

mailto:com.palestinehotel@yahoo.com
mailto:relationsbaghdadhotel@yahoo.com

