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 استثمار جاذبة في العراقنحو بیئة 

  علي محمود الفكیكي

  )(UNIDOمستشار اقتصادي 

  

  :المستخلص 

ھناك عدد كبیر من القضایا التي تحتاج الى المراجعة والتعدیل في الھیكل التشریعي واالجرائي االقتصادي واالداري  
  :في العراق فیتطلب ذلك مایلي على االقل المالي الحكومي العراقي لیتسنى تحقیق الجاذبیة في بیئة االستثمار

. باتحاه اعفاء حصص راس المال العیني من ضریبة الدخل  1997لسنة ) 21(تعدیل قانون الشركات رقم  - 1

فبھ ستتضاعف حجم رؤوساموال . وان تنفیذ ھذا المقترح سینشط حركة االستثمار والتشغیل في البالد 
حجمھا المسجل الحالي ، ومالذلك من اثار اقتصادیة ومالیة  مضاعفة االف المرات عن" الشركات اضعافا

  .وتشغیلیة 
 .اعادة النظر في المحتوى البیروقراطي لما یدعى النافذة الواحدة واعادة تقییم مراحل اجراءات الترخیص - 2

 اعادة النظر وتقییم اجراءات ونظام تراخیص االستیراد والتصدیر باتجاه تحریر تحریر عملیات االستیراد - 3
  والتصدیر من شروط االجازة المسبقة االفي شروط محدودة وعدد محدود من المنتجات بحدود العشرة    
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  مقدمة    

قرر العراق االنضمام رسمیا الى منظمة التجارة العالمیة ، وبذلك یصبح . 2009في شھر نیسان من العام الحالي  
(( یفرضھا انضمامھ الى ھذه المنظمة ومن ابرز ھذه التعدیالت والشروط  العراق ملزما باجراء عدد من التعدیالت التي

وعدم وضع ایة شروط واحكام تمییزیة وكذلك . تحریر ألتجارة وقطاع الخدمات بما فیھ قطاع المال وفتحھ امام العالم
ركة بما یسمح بتحریر ح     macroeconomic reformاجراء اصالحات شاملة في مجال االقتصاد الكلي 

والمساعدة على وجود ھیاكل مالیة سلیمة ومقتدرة مع تحریر . ونشاط رؤوس االموال واالستثمارات االجنبیة والمحلیة
  )).حركة األستثمار وتقلیل البیروقواطیة

وبدخول العراق الى المنظمة المذكورة فانھ یدخل مرحلة جدیدة وعصرًا اقتصادیًا جدیدًا سیشھد تغیرات ھیكلیة 
  .یة في سیاساتھ واحتیاجاتھ المالیة لم یشھدھا من قبلدراماتیك

وبذلك فان قیام الحكومة العراقیة بالمساعدة على تطویر االوضاع الكمیة والنوعیة وازالة العقبات امام القطاع الخاص 
  .سیكون عامال حاسما في التمكین من االستجابة لتحدیات المرحلة الجدیدة

سة مقترحات وتصورات بما یسھل دور القطاع الخاص ویساعد على توفیر بیئة یقدم القسم األول من ھذه الدرا
ونظرة  2006لسنة ) 13(لقانون االستثمار الجدید رقم " ویقدم القسم الثاني منھا شرحا. استثمار جاذبة ومناخ مالئم

لیستعرض عقم وتخلف في حین جاء القسم الثالث . مستقبلیة لدوره،وجدوى النافذة الواحدة التي جاء بھا القانون
  اإلجراءات البیروقراطیة في مجال إدارة التراخیص ومباشرة االعمال

  مقترحات وتصورات

  لدعم القطاع الخاص وتحسین بیئة ومناخ االستثمار في العراق 

  :في مجال الضرائب) 1(

تنمویة في مھام الھیئة ضرورة إجراء تحویل جذري وھیكلي في آلیات عمل الھیئة العامة للضرائب بإضفاء المھمة ال 
فھناك حاجة إلى تصمیم التشریعات والتعلیمات التشریعیة الضریبیة بشكل یسایر . ولیس االكتفاء بمھمة الجبایة

  .متطلبات التطویر االقتصادي والتكنولوجي في البالد

بإضافة فقرة إضافیة  وذلك 1997لسنة ) 21(إن من بین اإلصالحات الضریبیة المطلوبة ھو تعدیل قانون الشركات رقم 
الفقرة الجدیدة اإلضافیة المطلوبة ھي أن تنص على اإلعفاء من ضریبة . من القانون المذكور ) 16(الى فقرات المادة 

إن تنفیذ ھذا المقترح سیوجد . الدخل للحصص العینیة من رأسمال الشركات عند تسجیل الشركة لدى مسجل الشركات 
او " ان رؤوس االموال العینیة المعطلة حالیا.وفي خلق فرص العمل وتقلیل البطالة  دفعة عظیمة في نشاط االستثمار

المنخفضة االستغالل المتمثلة بالعقارات واالراضي الزراعیة وغیر الزراعیة وبالمكائن والمعدات ستجد طریقھا 
  . لالستثمار ورفع نسب االستفادة منھا
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المفروضة في قطاع االسكان والعقار اذا ارید النھوض بحركة البناء  كما ان ھناك ضرورة لمراجعة الضرائب والرسوم 
  . وتحقیق امداد فعال للبالد بالمساكن وحلحلة مشكلة االسكان والبناء

ان صغار المستثمرین العقاریین في القطاع الخاص ساھموا مساھمة فعالة ومستمرة طیلة سني االربعینیات وحتى 
وذلك . ، بامداد السوق بالمساكن اال ان دورھم ھذا توقف في التسعینیات وحتى االن الثمانینیات من القرن العشرین 

. بسبب الضرئب والرسوم التي فرضت في ھذا القطاع على عملیات انتقال الملكیة ورسوم تصحیح جنس العقار وغیرھا
ثم البد من اعادة النظر في ومازالت  ساریة لحد االن رغم زوال االسباب التي دعت الى فرضھا في التسعینیات ومن 

الموضوع والغاء كل الضرائب والرسوم في ھذا القطاع اذا ارید ارادة صادقة للقطاع الخاص ان یعاود دوره البناء في 
  .  حلحلة اكبر مشكلة اقتصادیة واجتماعیة تواجھ العراق االن

  :الھیكل المؤسسي )2(

مھمة ھذا المجلس ھي اقتراح التشریعات واالجراءات . البالد یقتضي انشاء مجلس تنسیق لتحسین بیئة االستثمار في
باالضافة الى . الالزمة لتحسین وتنشیط وتطویر الفعالیات االستثماریة ، ومراقبة التقدم المحرز في ھذا المجال 

ل التدخل المساھمة في تذلیل المشاكل والصعوبات التي یواجھھا المستثمرون المحلیون وغیر المحلیین ، وذلك من خال
  .لدى االجھزة والوكاالت الحكومیة في البالد

ویكون من مھام ھذا المجلس وتشكیالتھ تأسیس وتنفیذ الیة عمل یجري بموجبھا تخفیف اعباء المراجعات للدوائر 

ویكون تكوین انظمة قیاس اداء في . الحكومیة وتقلیل مطالب الحصول على الموافقات االداریة في متطلبات مشاریعھم 
  .ھذه المجاالت في صلب مھام المجلس المنشود

فیتألف ". المجلس االستشاري لالستثمار في العراق"وعلى المدى الموسط او الطویل ، ینصح بان یبادر الى تشكیل 
ان المھام التي تناط . المجلس من شخصیات تنفیذیة من ذوي الرتب االداریة العالیة من الشركات متعددة الجنسیة 

تقدیم توصیات یؤول تنفیذھا الى تحسین بیئة االستثمار في العراق باالضافة الى تصمیم سیاسات  بالمجلس ھي
  .اقتصادیة وفق منظور عالمي من خالل االتصال بالمستثمرین

وللمقارنة . برئاسة السید رئیس مجلس الوزراء في العراق " یفترض بالمجلس المقترح ان یجتمع في العراق سنویا

وخالل . ویراجع ما تم انجازه ویقدم المقترحات" وھو یجتمع سنویا.  2004ركیا مجلس كھذا منذ عام یذكر ان لدى ت
من " (بلدا 12شركة متعددة الجنسیات وینتمون الى 21قام مسئولون تنفیذیون عالمیون جاؤوا من  2007عام 

وا االنجازات واالعمال المتحققة في باالجتماع في اسطنبول برئاسة رئیس الوزراء التركي فاستعرض, )قطاعات مختلفة
مجال تطویر بیئة االستثمار في تركیا ثم قاموا بتقدیم عدد من المقترحات المھمة ذات االثر الفاعل في تحسین مناخ 

  .االستثمار وتحسین وضع تحریر االقتصاد ، ووضع القدرة التنافسیة لتركیا في االسواق العالمیة
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  :المواقعتخطیط وتخصیص االراضي و) 3(

یقتضي تقدیم حلول للمشاكل والصعوبات التي تواجھ المستثمرین في مجال توفیر مواقع استثمار تفي بمتطلبات 
ینبغي تنشیط وتسریع العمل في مجال تخطیط وادارة وتخصیص االراضي والمواقع الالزمة . المشاریع االستثماریة 

  . ب ھو احد الوسائل المھمة في جذب االستثمارات للعراقان ھذا المطل. الیواء االستثمارات في كل القطاعات 

  

  :تطویر وتحسین القدرة التنافسیة للمنشآت الصغیرة والمتوسطة) 4(

ان نظام سعر فائدة بمقدار صفر بالمائة للقروض التي تقدم للمنشآت التصدیریة سیكون وسیلة ناجحة للنھوض بالقدرة 
  .ق الخارجیة التنافسیة للمنتجات العراقیة في االسوا

وھناك حاجة ماسة للتعامل مع المنشآت الصغیرة والمتوسطة على شكل مجامیع ، عن طریق تطویر سیاسات خاصة 
  .لغرض تطویر وضع القدرة التنافسیة  Clusteringلكل مجموعة او فئة وتشجیع التجمع 

  :االتفاقیات والمعاھدات الدولیة الثنائیة) 5(

  .د من اتفاقیات االستثمار الثنائیة وبما یؤول الى تدفق رؤوس االموال والتكنولوجیا الیھیحتاج العراق الى عقد مزی -
وذلك لمنع اخضاع العوائد . في مجال تفادي االزدواج الضریبي " ویحتاج العراق الى عقد اتفاقیات ثنائیة ایضا -

ومن االغراض االخرى لعقد ھذا النوع . مر النقدیة مرتین ، مرة في بلد تحقیق العوائد ومرة اخرى فیبلد جنسیة المستث
من االتفاقیات ھو حمایة المستثمر االجنبي من اخضاعھ لضریبة تزید عن المستویات المفروضة على المستثمرین 

 . المحلیین المماثلین لھ
  :تطویر اوضاع نوعیة المنتجات والمواصفات القیاسیة ) 6(

 نات الرئیسیة لھذا النظام ھو المواصفات ، تقییم المالئمة ، شھادات ھناك حاجة لنظام نوعیة وطني متكامل ، المكو
  .ووثائق الفحص واالختبار وشھادات التایید والتوثیق

ان شھادات تأیید النوعیة ھي اكثر الوسائل اھمیة لتحقیق القبول المحلي والعالمي للشھادات التي تصدرھا المختبرات 
المستھلكین في أي بلد في العالم انما یرغبون في استعمال واستھالك  ان. والمؤسسات بخصوص نوعیة المنتجات 

منتجات سلیمة وذات نوعیات عالیة تفي بمتطلباتھم االیتعمالیة ومن االھمیة بمكان لرجال االعمال والمشرعین ان 
قییم وتوفیر المالئمة یكون لدیھم الثقة في تكامل ونوعیة الخدمات التي تقوم بھا المؤسسات الوطنیة العاملة في مجال ت

  .في المنتجات
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مؤسسات تثبیت وتأیید مستقلة ،   وھذه الخدمات تقدمھا. د النوعیة ان الثقة انما تتأكد عن طریق توفر خدمات تایی
  .مقتدرة ومحایدة

ستشھادات خدمات ضمان وتأیید وا م اال انھ الیقد. لسیطرة النوعیة ، ان لدى العراق الجھاز المركزي للتقییس وا" حقا
  . تعھد خاصة بنوعیة المنتجات

 :مالحظات ومقترحات عامة 

  .ھناك حاجة في العراق لمزید من التقدم في مجال تقلیل التضخم من خالل التنفیذ الحذر لنظام استھداف التضخم -
ناتج ھناك حاجة لمزید من التقدم في مجال االصالحات المالیة لتؤول الى تخفیض نسبة مبلغ الدین في مبلغ ال -

وتعضید الجھود في مجال اعادة ھیكلة المصروفات ابتغاء خلق وتوسیع المجال لالستثمارات . المحلي االجمالي 
 .الخاصة وخاصة في مجال البنیة التحتیة 

ضرورة دعم واسناد وترویج اعمال االبتكار واالختراعات واقتباس التكنولوجیا واستخدام المقاییس والمواصفات 
المشروعات عن طریق تعضید الیات العمل في مجال االبتكار مع تقویة الروابط فیما بین المنشآت  النوعیة من قبل

 .والجامعات ومراكز البحث ، وباتجاه تحویل نتائج جھود البحث والتطویر الى منتجات وخدمات

نخراط في التعلیم ان نسبة اال. ضرورة زیادة معدالت االستثمار في الناس من خالل التعلیم والتنشئة والتدریب  -

وفي التعلیم الثانوي النسبة في العراق ھي %. 96بینما ان النسبة في تركیا ھي % 54االبتدائي في العراق ھي 
 %. 87بینما في تركیا % 35

. ھناك حاجة النشاء وكالة او ھیئة تتخصص باعمال وسیاسات اسناد وترویج حركة واعمال االستثمار في العراق  -
 . العراق االستثماریةبھدف رفع قدرة 

 

 :وسائل المساعدة 

  :ان المساعدات المذكورة في ادناه جدیرة بالتقدیم الى القطاع الخاص من قبل الدولة

 .دعم واسناد مشاریع البحث والتطویر •

 .دعم واسناد نشاطات حمایة البیئة  •

 .والعالمیة تقدیم المساعدة لمنشآت القطاع الخاص لالشتراك في المعارض التجاریة المحلیة  •

تقدیم المساعدات لبحوث السوق والتسویق ودور الملحقیات التجاریة في السفارات العراقیة في تسھیل  •

والزام الملحقین التجاریین العراقیین في . وفتح مجاالت التصدیر امام المنتجات الصناعیة العراقیة 
ستیعابیة والتعریفیة للمنتجات السفارات العراقیة باعداد الدراسات والمسوحات عن االمكانیات اال

  .العراقیة في تلك البلدان
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 .مساعدات حكومیة القامة ودعم مراكز الخزن في الخارج •

 مساعدات حكومیة للقطاع الخاص في مجال التدریب وفي تقدیم االستشارات  •

 .دعم الدولة لترویج العالمات التجاریة للمنتجات العراقیة في الخارج وتحسین سمعتھا ھناك •
ان لتركیا تجربة حدیثة ناجحة في نظام سیاسات التصدیر واالستیراد ، واالصالح االقتصادي ودعم القطاع الخاص ، 

وتحسین بیئة ومناخ االستثمار والسیاسات والتدابیر الخاصة بذلك یوصى باالستفادة من االطالع على التجربة التركیة 
  .وامكانیا اقتباسھا 

  2006لسنة ) 13(ثمار رقم قانون االست:  القسم الثاني

   قانون االستثمار في العراق

، وفیھ أحكام تنظیمیة وحقوقیة  2006لسنة  13  سبق ان أصدر مجلس الرئاسة الموقر قانون االستثمار رقم  
وقد بین القانون انھ . وتشجیعیة تشمل المستثمرین العراقیین وغیر العراقیین ولمرحلة التأسیس ومرحلة التشغیل 

الى جذب وتشجیع االستثمارات ونقل التقنیات الحدیثة الى البالد وتشجیع القطاع الخاص العراقي واألجنبي یھدف 
لألستثمار في العراق ، وحمایة حقوق وممتلكات المستثمرین وعوائدھم وتوسیع الصادرات وتعزیز القدرات التنافسیة 

ستثماري واإلنتاجي والخدمي باستثناء استخراج وإنتاج ان القانون یشمل جمیع فروع النشاط اال. في الداخل والخارج 
  . النفط والغاز ، والمصارف وشركات التامین 

یبدو ان نشاطات االستخراج المعدني األخرى وكذلك تكریر وتصفیة النفط ھي قطاعات مشمولة بالقانون مثلھا مثل  

ولم یشترط القانون مشاركة شریك ..  سائر فروع االستثمار األخرى من صناعة وزراعة وسیاحة وصحة وغیرھا
ونص . عراقي مع المستثمر االجنبي سواء لغرض الترخیص أم التمتع باإلعفاءات الضریبیة واالمتیازات والتسھیالت 

وبھدف تقلیل المركزیة فقد أجاز القانون لألقالیم . على تأسیس الھیئة الوطنیة لالستثمار لتتولى تنفیذ أحكامھ 
المنتظمھ بإقلیم تشكیل ھیئات استثمار في مناطقھا تتمتع بصالحیة إصدار التراخیص ومنح اإلعفاءات والمحافظات غیر 

وبھدف تسھیل عملیة الترخیص فقد اجاز القانون للھیئة . والتسھیالت وتنظیم شؤون المشاریع االستثماریة فیھا 
  . في اإلقلیم او المحافظة ) فذة الواحدةالنا(من خالل إنشاء ما یدعى ) رخصة االستثمار(إصدار إجازة التأسیس 

. بجمیع المزایا والتسھیالت والضمانات واإلعفاءات ) أم غیر عراقي" عراقیا(یتمتع المستثمر بغض النظر عن جنسیتھ 
ان حقوق ومزایا وتسھیالت المستثمر تشتمل . ولھ في مشاریع اإلسكان حق امتالك األرض الالزمة إلقامة المشروع 

  :ن الجدید على ما یليفي القانو

من سنة التشغیل ، مع اإلعفاء من رسوم االستیراد الستیرادات " التمتع باإلعفاء الضریبي لمدة عشر سنین ابتداء) 1(

مستلزمات مرحلة التأسیس والتوسیع والتطویر والتحدیث من اجھزة ومعدات ووسائط نقل و مواد ، واستیرادات 
  .یطة وقطع غیار مرحلة التشغیل من مواد أولیة ووس
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  وفتح الحسابات في المصارف داخل العراق وخارجھ . إدخال وإخراج رؤوس األموال وعوائدھا    )2(

   .التداول في سوق العراق لألوراق المالیة باألسھم والسندات ، وتكوین المحافظ االستثماریة    )3(

وفي مشاریع االسكان حق امتالك االرض . للتجدید استئجار األرض الالزمة للمشروع لمدة خمسین سنة قابلة    )4(
   ".ایضا

التفاقیات دولیة ثنائیة بین العراق ودولتھ او وفق اتفاقیات " امكانیة تمتع المستثمر بمزایا اضافیة خاصة وفقا) 5(
  .او جزء " مع حق المستثمر االجنبي بیع مشروعھ كال. متعددة اإلطراف 

" من تقدیم اإلعفاءات الضریبیة والمساعدات السخیة للصناعة في العراق ، ابتداءولكن نقول ، بعد قرابة نصف قرن 
.   من عقد الخمسینیات ، كانت النتیجة مشروعات حكومیة خاسرة ال ینفع معھا عالج غیر التخلص منھا بالبیع

وسعري في أوضاع  ومشاریع حكومیة أم خاصة فاقدة القدرة على المنافسة في الداخل والخارج مع تخلف نوعي وكمي
الصناعات الجانبیة المغذیة باألجزاء والمدخالت وفاقدة لخاصیة االستدامة ، وعاجزة عن اللحاق بالتجدد في مطالب 

ومصانع متقادمة ، ھامشیة ، واستثمارات متراجعة سنة بعد أخرى مع افتقاد البالد خاصیة . السوق وتجزؤ الطلب 
قدة تنطوي على كثیر من القیود اإلداریة التي تمنع فرص التقدم وتقمع سرعة مع بیروقراطیة مع. الجذب لالستثمار 

                      .االستجابة وتستنفذ الوقت والجھود

فإلى أي مدى سیحقق القانون الجدید في المرحلة الجدیدة أھدافھ في جلب االستثمارات ؟ إن ذلك یعتمد بالدرجة األولى 
ولكن بالمفھوم الحدیث للبنیة التحتیة و . طورة وبیئة استثمار جاذبة ومناخ استثمار مالئم على مدى توفر بنیة تحتیة مت

بما یشمل كل العوامل االجتماعیة والسیاسیة والمادیة ولیس فقط الطرق والجسور والكھرباء والماء بل بما یشمل 
ظام الضرائب وتوفر الشفافیة والعقلیات أوضاع التمویل واسعار الفائدة ، والمھارات اإلداریة الحكومیة ، ون" أیضا

المسایرة للتقدم والتطور العالمي ونظام إدارة االقتصاد الكلي ، ونسب التعلیم والتدریب واحتیاطي البالد من المتعلمین 
فتوفر بنیة تحتیة وبیئة استثمار بھذا المفھوم ، الى جانب قانون . والمھندسین والفنیین والخصائص السكانیة 

ان مدى انحسار او تفشي الفساد االداري والمالي عامل . في جذب االستثمارات" مار الجدید سیكون عامال حاسمااالستث

جاءت دولة ) المانیا –مقرھا برلین (في تقریر لمنظمة الشفافیة العالمیة . اخر من عوامل جذب او طرد االستثمارات 
في إفادتھ . ، وجاء العراق في المرتبة الثالثة "ثر الدول فسادافي المرتبة االولى بین اك) في امریكا الوسطى(ھاییتي 

ان الفساد اإلداري والمالي "السابق رامسفلد ،  بین وزیر الدفاع األمریكي  2006/ 8/2أمام الكونكرس األمریكي یوم 
وحتى لو انحسر الفساد اإلداري والمالي فستبقى ھناك " . متغلغل في العراق في كل جوانب اإلدارة الحكومیة والمالیة

 المتمثلة بالمفاھیم والتصورات والعقلیات البیروقراطیة الموروثة من" المشكلة األكبر منھ ، وھي المتجذرة عمیقا
  .االنظمة السابقة في الكوادر اإلداریة الحكومیة في كل مستویاتھا
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  :النافذة الواحدة وجدواھا

وھو ما أوصت بھ .في تسلم طلبات االستثمار والبت بھا ) النافذة الواحدة(لقد أوصى القانون الجدید بإتباع ما یدعى  
   من ذلك ھو  لغرضا .تصادیًالمتخلفة اداریًا واقتشریعات التنمیة واالستثمار في البلدان ا

فھل سیكون .  نظرًا المتالء البیئة االستثماریة في اغلب ھذه البلدان بالتعقیدات  اختصار وتوفیر الوقت والجھد والمال
األمر في العراق كما یراد من تأسیس ھذه النافذة؟ یجدر التنویھ بان االساس في جذب االستثمارات وحفز النمو ھو في 

خالیة من التعقیدات البیروقراطیة وتعدد الموافقات االداریة، وقلیلة التدخل الحكومي في  استثمار مالئمةتوفیر بیئة 

أن ما یدعى بالنافذة الواحدة ھو معالجة نجدھا في البلدان المتخلفة ذات .  أألداریة واالقتصادیة للمستثمرین القرارات
اما في البلدان المتقدمة . وقراطیة الكثیرة والمعرقلة والمستھلكة للوقتالتعقیدات والموافقات االداریة واالقتصادیة البیر

وال داعي لھ ھناك ، فلیس ھناك نافذة واحدة في بلدان اوربا الغربیة او . اقتصادیًا فأننا النجد مثل ھذا التطبیق ابدًا
واألجدر ھو لیس تاسیس النافذة  ومن ثم فاالولى. والسبب لعدم وجودھا ھو أنتفاء الحاجة  الیھا. امریكا الشمالیة 

الواحدة وانما ازالة العراقیل والغاء االجراءات البیروقراطیة المعرقلة بل الممیتة التي ورثھا العراق في عصره الجدید 

یذكر ان المدیریة العامة للتنمیة الصناعیة في بغداد تطبق ھذه النافذة منذ أكثر من سنة .  عن االنظمة المتخلفة السابقة
اما المحتوى البیروقراطي ) . الجانب الشكلي(لكن ما تقوم بھ المدیریة المذكورة ھو مجرد توحید جھة استالم الطلب  .

أن من یعالج التعقیدات البیروقراطیة بالنافذة . وتعدد الموافقات البیروقراطیة ھو نفسھ  كما كان قبل ثالثین سنة او أكثر
  .بحبوب اسبرین ضاًالرضًا عم عالج الواحدة حالھ كحال من ی

ولكن جذب فیض من االستثمارات یوازي الطموح، كما ھو في بلدان . نعم ستأتي استثمارات بعد صدور القانون الجدید  

، فإن ذلك یحتاج الى جانب قانون االستثمارات الجدید إحداث "جنوب شرق آسیا كما في سنغافورة أو مالیزیا ، مثال
  . في المفاھیم وفي طرق التفكیر وتناول المواضیع لتجاریة والمالیة وفي السیاسات ا ثورة انقالبیة

ان من بین ابرز واھم الظواھر االقتصادیة في العراق ھو ضعف القدرة التنافسیة للمنتوجات العراقیة في الداخل  
تفعة تاتي لتزید لكن السیاسة المالیة برفعھا اسعار الفائدة المر. وصعوبة الحصول على مصادر التمویل . والخارج

اما على صعید . وتزید من صعوبة الحصول على التمویل المناسب . وتزید من ارتفاع كلف اإلنتاج " الوضع تفاقما
االجراءات البیروقراطیة والتعقیدات اإلداریة فیكون من المناسب الرجوع الى االشكال البیانیة الثالث المرفقة للتعرف 

  .وھذه األشكال البیانیة ھي انتاج دراسة للبنك المركزي. لغیر وأین نقفعلى مقارنة ما عندنا وما عند ا

ان صدور وتفعیل قانون االستثمار لن یكفي لوحده ما لم تجري تعدیالت على البیئة االستثماریة ، وتحسین مناخ  
یات العمل التطبیقیة وھذا یقتضي اجراء مراجعة شاملة لكل آل. وجعل تلك البیئة بیئة جاذبة . االستثمار في البالد 

 .واإلداریة في كل نواحي وجوانب العمل االقتصادي واالداري الحكومي
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  اإلجراءات البیروقراطیة في التراخیص الصناعیة:  القسم الثالث

  

  الحصول على ترخیص صناعي من المدیریة العامة للتنمیة الصناعیة یتم على مرحلتین 

 الترخیص من المدیریة بقصد الحصول على" مكاتبة"استحصال : االولى
 استحصال الترخیص: الثانیة

 .ووثائق محددة یتوجب تقدیمھا تندمج فیھما البیروقراطیة وتحتاج كل من المرحلتین الى معلومات محددة

   ةمرحلة من المرحلتین على حدى، مع تضمین بعض التفاصیل حول محتویات كل مرحل ان ھذا التقریر یعالج كل

 

 الجـــــــــــــــــــــــــزء االول
 االولى المرحلة

 بقصد الحصول على الترخیص" المكاتبة"استحصال 

  :بقصد الحصول على الترخیص" المكاتبة"استحصال  :اوال
  :بقصد الحصول على ترخیص" المكاتبة"المعلومات الواجب تقدیمھا لغرض استحصال 

ي جده كان من رعایا االمبراطوریة العثمانیة التي حكمت العراق ودول اخرى وثیقة تؤید بأن جد مقدم الطلب واب. 1
. بعض العراقیین بحوزتھم ھذه الشھادة). شھادة الجنسیة العراقیة(وتدعى ھذه الوثیقة . 1900 -1400خالل الفترة 

  .وال على الترخیص" المكاتبة"فال یحق لمقدم الطلب الحصول على " ب"اما اذا كان من المرتبة 
لقد ازال االمریكان، لدى قدومھم الى العراق، اشیاء كثیرة ولكنھم لم یتملكوا الشجاعة الكافیة الزالة شرط شھادة 

  .الجنسیة
وھي تَُُعِرف االسم الكامل للشخص ومكان والدتھ وتاریخھا وبعض المعلومات " ھویة الجنسیة"بطاقة ھویة تدعى . 2

  الشخصیة االخرى
نیة التي تبین حصة الفرد من مفردات االغذیة الشھریة التي یستحقھا الفرد وعائلتھ لالستالم بطاقة الحصة التموی. 3

  .من وزارة التجارة
بطاقة السكن الصادرة عن مركز المعلومات في وزارة الداخلیة وھي تبین االسم الكامل للشخص وعدد افراد عائلتھ . 4

  .وعنوانھ
جاتھ، كمیتھ، القوة العاملة، كلفة المعدات، رأسمال، الموقع بالتحدید، موقع مثال منتو: ُملخص عن المشروع المقترح. 5

  .المواد االولیة وكمیاتھا ونشأتھا وصیغة االنتاج، الخ
بقصد الحصول على الترخیص " المكاتبة"والبد من تحقیق المتطلبات الخمسة اعاله وتقدیم المعلومات بخصوصھا لنیل 

  .التكون لھ اھلیة للترخیص للمستثمر المحتمل، وبعكسِھ سوف
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  بخصوص الترخیص والوقت المستنفذ والكلفة" مكاتبة"وصف مسار عملیة استحصال 

  :العملیة.  أ

  .شراء استمارة التقدیم للترخیص. 1

  .ملئ االستمارة وارفاق الوثائق التعریفیة االنفة الذكر. 2

  .مدیریة لتسجیلھاالى ال) االضبارة(تقدیم استمارة التقدیم ووثیقة التعریف . 3

  .مناقلة االضبارة الى القسم القانوني للتدقیق. 4

  .یرسل المالحظ القانوني الخاص یبعث مالحظاتھ الى رئیس القسم. 5

  ).الغذائیة، االنشاءات، المعادن، الخ(في حالة عدم االعتراض، تتم احالة االضبارة الى القسم الفني . 6

  .تص في القسم الفني لدراستھا وتقدیم رأیھ وُمقتراحاتِھ احالة االضبارة الى المھندس المخ. 7

  .في حالة عدم االعتراض، تتم المصادقة على الطلب ورفعھ الى رئیس القسم للمصادقة. 8

  .ابداء رأي رئیس القسم بالكامل. 9

  .في حالة عدم االعتراض، تتم احالة االضبارة الى مدیر عام المدیریة لطلب المصادقة. 10

" المكاتبة"الة عدم اعتراض المدیر العام، یصادق علیھا ویعیدھا الى القسم الفني صاحب العالقة الصدار في ح. 11
  بقصد الحصول على الترخیص

  بقصد الحصول على الترخیص " المكاتبة"المھندس في القسم ُینظم مسودة . 12

  .قة الذي حرر المسودةُتطبع من قبل موظف مختص ویعیدھا الى المھندس صاحب العال" المكاتبة. "13

  .بقصد الحصول على الترخیص ُترفع الى رئیس القسم للتوقیع" المكاتبة. "14
  .وتسلیمھا الى المستفید" المكاتبة"اصدار . 15
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  :كلفة الحصول على المكاتبة المذكورة. ب

اتعاب المحامي الذي یتابع علما ان ذلك ال یتضمن . دوالر امریكي سعر استمارة التقدیم 50دوالر امریكي بضمنھا  20

  .المعاملة

  ایام 6 –ایام  3:الوقت المستنفذ . ج

  الجـــــزء الثـــــانـــــــــــي
  

  الحصول على الترخیص:المرحلة الثانیة 

البد على .ھذه ھي اكثر المراحل تعقیدًا واستنفاذا للوقت وللكلفة، اذ تتضمن عدة اجراءات وخطوات بیروقراطیة متنوعة

الیمنح الترخیص اال اذا انجز المستثمر .ر القیام بھا للحصول على الھدف النھائي، اال وھو استحصال الترخیصالمستثم
  :تتضمن ھذه المتطلبات المسبقة مایلي. انشاء معملھ، بما في ذلك تنصیب المعدات وتشغیل المعمل وبدء التشغیل الفعلي

وال یمنح ھذا االسم اال بعد . اتحاد الصناعات العراقي ویستحصل ذلك من. التسجیل والحصول على اسم تجاري. 1

اجراءات بیروقراطیة محددة، منھا مصادقة المجمع العلمي العراقي بعد دفع مبلغ من المال الى المجمع لقاء ھذه 
  .الخدمة

اال اذا وھذه لن یتم اصدارھا . تسجیل معدات المعمل مع كاتب العدل والحصول على شھادات التسجیل القانونیة. 2
  :استقدم مالك المعدات مصادقات من اربعة دوائر حكومیة

  العامة للتنمیة الصناعیة المدیریة-
  مدیریة الضرائب -
  مدیریة الضمان االجتماعي -

وفضال عن ذلك، یتوجب نشر التسجیل في احدى جریدتین محلیتین ُیذكر فیھا نوع كل ماكنة واسمھا مع مطالبة عموم 
وبدون ذلك، فان كاتب العدل سوف ال یصدر الشھادات،التي ھي، بطبیعة الحال، . اي اعتراض الشعب إن كان لدیھم

وھناك شرط اخر مفروض من قبل كاتب العدل الصدار شھادات التسجیل وھو معاینة ،  شروط اساسیة لمنح الترخیص

 ان مكتب كتاب العدول وھو اال. موقعیة من قبل كاتب العدل للتاكد بان وجود المعدات ھو وجود حقیقي ولیس مزیف
احدى تشكیالت وزارة العدل وذلك بالطبع، یستوجب دفع مزید من المال والرسوم جنبا الى جنب مع االجراءات 

  .والمراحل الخاصة بتسجیل المعدات، إما على شكل اجور رسمیة او دفوعات وُكلف غیر رسمیة اخرى

  :استحصال مصادقة كل من البلدیة ووزارة البیئة. 3
تتضمن ھاتان المصادقتان عدة عملیات وكشوفات، فضال عن دفع مبالغ كبیرة اما على شكل اجور رسمیة او دفوعات 

  .غیر رسمیة اخرى
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اما في . الغرض من ھاتین المصادقتین ھو التاكد بأن ھاتین السلطتین الحكومیتین لیس لدیھما اعتراض على الموقع
یود استئجار موقعا في منطقة صناعیة مملوكة للدولة، فیتوجب علیھ تقدیم حال عدم امتالك صاحب المصنع موقعا و

و في ھذه الحالة . مطالبة الى المدیریة العامة للتنمیة الصناعیة یطلب فیھا تخصیص قطعة ارض لمعملھ المنشود
  :سیكون مسار العملیة على الشكل التالي

  
  لتنمیة الصناعیةشراء استمارة التقدیم من المدیریة العامة العامة ل -
ملئ االستمارة بمعلومات تتعلق بمشروعھ، من حیث رقم وتاریخ المكاتبة التي بحوزتھ، والمساحة المطلوبة ومخطط  -

  للموقع
  تقدیم استمارة التقدیم  -
ضمن " یةقسم العقارات الصناع"وبعدھا تتم احالة المطالبة الى . القسم الفني ذو العالقة في المدیریة یستلم االستمارة -

المدیریة، حیث تقوم لجنة فنیة محددة بألقاء نظرة شمولیة على المطالبة وتحدد المساحة الالزمة لھكذا مشروع، ویتم 
یتم احالة الكتاب الى المدیریة العامة للبلدیات في . تسلیم المستثمر كتابا یوصي بقطعة االرض المالئمة للمشروع

تقوم لجنة بألقاء نظرة شمولیة على المطالبة وتقرر المساحة الواجب ثم . المحافظة التي سیقع فیھا المشروع
  .ویترافق مع ھذه المراحل دفع اجور تنتھي بعقد ایجار سنوي قابل للتجدید مع البلدیة. تخصیصھا على اساس االیجار

  اما الخطوة التالیة فھي حیازة ترخیص للبناء من البلدیة للمباشرة بأنشاء بنایات المعمل

  
بعد انجاز االنشاءات وتنصیب المعدات وبدء التشغیل االولي، على صاحب االستثمار تقدیم مطالبة الى المركز و. 4

  )نوعیة(القومي للتقییس والسیطرة بخصوص شھادة جودة او 

  
 بعد حصول تلك الشھادة بمعیة كافة الوثائق والشھادات االنفة الذكر، یحق للمالك، سواء أكان شخصَا بمفرده او. 5

شركة، شراء استمارة من المدیریة العامة للتنمیة الصناعیة یحیطھم فیھا علما بانھ قد انجز انشاءات المشروع 
  .واستحصل كافة المتطلبات الضروریة الستحصال الترخیص

  
  .تقوم لجنة بالكشف على الموقع وعلى المعمل الصدار توصیاتھا. 6

  
  ".االنشاءات شھادة انجاز"تسلم الى المالك شھادة تدعى . 7

  
  مـــــــــــــــالحـظـــة 

  
  دوالر، عدا اجور المحامي 300 – 1500ان كلفة الحصول على الترخیص تتراوح بین . 1
شھور وسنة واحدة حسب صنف المعمل من حیث كونھ بنایة متاحة وجاھزة ام ضرورة  6الوقت یترواوح بین . 2

  .انشاء بنایة جدیدة
التالیة ُتطِلُعَك على الوقت المستھلك واالجراءات البیروقراطیة في العراق مقارنة مع الدول  المصورات والجداول الثالثة

  .االخرى

، اال انھا تعطیك فكرة )ولیس بالصناعة تحدیدا(وبالرغم من ان المصورات والجداول تتعلق بعموم المشاریع والتجارة 
وفضال عن ذلك، انھا تتعلق، . ریع واالعمال في العراقمن كیفیة سیر االمور في مناخ المشاریع واالعمال في المشا
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لقد نشرت ھذه المصورات باالصل ضمن تقریر للبنك العالمي ونشرتھا مجلة لبنانیة تدعى  .بشكل او بآخر ، بالصناعة
  ُثم ُترجمت وُصنفت) االقتصاد والعمل(

  :یرجى االطالع على المصورات التالیة

 

  المؤشرات الالزمة للتجارة الخارجیة في العراق مقارنة مع الدول العربیة ودول المنطقة
  

  .اللبنانیة المتخصصة في شوؤن المشاریع واالعمال" االقتصاد والعمل " عن مجلة 

  
  

  الفترة الزمنیة باالیام الالزمة للمباشرة بمشروع في العراق مقارنة مع الدول العربیة وبعض دول المنطقة
  .اللبنانیة المتخصصة في شوؤن المشاریع واالعمال" االقتصاد والعمل " عن مجلة 
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Abstract : 

- The first part of this paper presents proposals and concepts aiming at 
facilitating for attaining the sought investment environment and climate. One of 

these proposals is to amend the law of companies No. (21), 1997 towards 
exempting the capital in kind of the companies from income tax. An 
amendment when enacted will effectively revolve the roll of the private sector.  

- The second part of this paper presents elaboration to the New Investment 
Law No. 13, 2006 and it's exemptions and privileges assessment besides an 
overview on the so-called the one stop shop and it's contents assessment, it is 
worth to mention that there is no existent to such shop in the economically 
advanced countries. 

- The third part of the paper elaborates the complicated bureaucratic 
procedures in industrial investment and in import and export licensing regime 
which interrupt and contradict with the sought investment environment.    


