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تعريف االستثمار
ويمعناوطبيعيمستثمرقيامعلىالمباشراالجنبياالستثمارينطوي

.اجنبيبلدفيواألبنيةكالمعاملعينيباستثمار(شركة)

.الهدفاوالعائدتحقيقبهدفالمالتوظيفهواالستثمارباناخرونويرى

منقهاتحقييمكنحاليةبمنفعةالتضحيةبأنه:االخرالبعضيرىحينفي

اكبرةمستقبليمنفعةعلىالحصولبقصدوذلكالحالياالستهالكاشباع

.مستقبلياستهالكياشباعتحقيقهايمكن

:االتيعلىينطويلالستثماراخرتعريفوهناك

الفترةومعينةزمنيةلحظةفيالفرديمتلكهااموالعنالتخلييعنياالستثمار

لقيمةاعنتعوضهمستقبليةماليةتدفقاتعلىالحصولبقصدالزمنمن

رائيةالشقيمتهافيالمتوقعالنقصعنوكذلكالمستثمرةلالموالالحالية

عنصرتحملمقابلمعقولعائدتوفيرمعوذلكالتضخمعاملبفعل

.التدفقاتهذهتحققعدمباحتمالالمتمثلالمخاطرة
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تعريف االستثمار
:تعريفهيمكناو

يةالتضحوهذهمستقبليةاموالاجلمنحاليةباموالالمؤقتةالتضحيةبانه

:اساسيةثالثبعواملعادةترتبط

العائد .المتوقع-أ

درجة .المخاطرة-ب

الوقت .-ت

جديدةةانتاجيوسائلعلىللحصولالمالرأستخصيصبأنهتعريفهيمكنكما

.االنتاجيةالطاقةزيادةبهدفالموجودةالوسائللتطوير
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:االستثمارانواع

القائمثحيمناوطبيعتهاحيثمناليهاالنظرةبتعدداالستثماراتانواعتتعدد

.االستثماريةاالنشطةانواعتعددحيثمناوعليها

:طبيعة االستثمار / اوالً 

( .كالمباني والعقارات واالالت)استثمار مادي 

( .االوراق المالية ، االسهم ، السندات)استثمار مالي 

:القائم باالستثمار / ثانياً 

(طبيعي)استثمار شخصي او فردي -أ

وهو ما يقوم به شخص يستخدم ما يتاح اليه من اموال وموارد للقيام 

.باستثمارات مادية او مالية 

استثمار مؤسسي -ب

شركة او هيئة او مؤسسة )وهو ذلك االستثمار الذي يقوم به شخص معنوي 

(  استثمارية
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:االستثمارانواع

 ً :الخاصواالستثمارالعاماالستثمار/ثالثا

القطاعبعليهايعتقمااوللحكومةتابعةشركاتبهتقومماهوالعاماالستثمار

.العام

شكلأيتحتاشخاصمجموعةاوشخصبهيقومماوهو:الخاصاالستثمار

.الخاصةالشركاتاشكالمنقانوني

الربحالىباالساسيهدفالخاصاالستثمارانهيالنوعينبينالعامةوالتفرقة

.المجتمعيةالخدماتتقديمهدفهالعاماالستثماريكونحينفي

5



6

:مباشروالغيرالمباشراالستثمار

هيمنمكيانوسيطرةدائمةمصلحةويتضمناالجلطويلاستثمارهو/المباشر

تصاداقفيمقاممشروععلى(المستثمرةبالشركةمتمثالً )مااقتصادفي

ادارةعلىالتأثيرمنمهمةدرجةالجنبيالمستثمريجاروهنااخر

.االمبلدهغيراخربلدفيالمقامالمشروع

اوالخاصةوالسنداتاالسهم)الماليةاالوراقفياالستثمارهو/المباشرغير

.االسعارفروقمنواالستفادةالمضاربةليقصدالمضيفالبلدفيالحكومية
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محددات االستثمار االجنبي
ما)االتيالسؤالعلىاالجابةعنتنطوياالجنبياالستثمارمحدداتاهمان

دولةيفللعملاالستثماريةالشركاتاوالمستثمرينتدفعالتيالعواملهي

(؟اخرىدولةدونمعينة

تدفعالتيالعواملمنالكثيرهناكانهيالسؤاللهذاالمنطقيةواالجابة

واملالعوهذهبلدانهمخارجاوداخلاستثماريةمشاريعالقامةبالمستثمرين

المناخالىاولالستثماراتالمصدرةالدولوضعالىراجعةتكونقد

واالمستثمرالىتعودالعواملهذهاناوالمضيفةالدولفياالستثماري

تؤديلتياالعواملتقسيميمكنلذلكواستناداً .نفسهااالستثماريةالشركة

:قسمينالىاالستثماراتتحدداو

.نفسهالمستثمرلدىاالستثمارمحددات-

.االمالدولةلدىاالستثمارمحددات-
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:نفسهالمستثمرلدىاالستثمارمحددات
.االستثمارعلىالفوائدمعدل-

.الفائدةسعر-

.التسويق-

.االنتاجتكاليف-

.التكنولوجيا-

:االمللدولةالراجعةاالستثمارمحددات
.ديهالالماليةالعوائداستثمارعلىيشجعاستثماريمناختوفرعدم-

ىالبالشركاتيدفعالذياالمرفيهاسياسياستقراروجودعدم-

.االخرىالدولفيافضلظروفعنالبحث

خلدااستثمارهااالمالدولةالتستطيعكبيرةماليةفوائضوجود-

.يةطبيعاواجتماعيةاواقتصاديةتكونقدمعينةالسبابالبلد
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:المضيفةالدولةلدىاالستثمارمحددات

:والقانونيةالسياسيةالمحددات/اوالً 

.واألمنيالسياسيواالستقرارالديمقراطية-

.بيسلبشكلتؤثراالقتصاديالنشاطفيالحكوميالتدخلزيادة-

يتعلقفيماخاصةاالستثماراتجذبعلىتؤثرالتشريعيةالمحددات-

انيةإمكعنفضالً وغيرهاوالتنازعالمحاكموإجراءاتبالتشريعات

باألموالللتصرفالمنظمةوالقوانينوالفوائداألموالتحويل

.واألرباح
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:المضيفةالدولةلدىاالستثمارمحددات

 ً :االقتصاديةالمحددات/ثانيا

المشروعموقعاختيار-

االراضيتخصيصموضوعفيبهيتعلقوما

االقتصادياالنفتاحدرجة-

ولالدبعضفيالقوميالناتجالىالصادراتنسبةمعيارويستخدم

.االقتصادياالنفتاحدرجةلقياسكمعيار

لالقتصادالتنافسيةالقوة-

بلجذمدعاةذلككانكلماتحسنحالةفيالتنافسيالمركزكانكلما

ونممعدلاعتباريمكنوكذلك،االجنبيةاالستثماراتمنالمزيد

.صادلالقتالتنافسيةالقوةلقياسالمهمةالمعاييركأحدالصادرات
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:محددات االستثمار لدى الدولة المضيفة 

االقتصادعلىالمفروضةاألعباءتحملقدرة-

مواجهةعلىوالقدرةبالكفاءةاالقتصادإدارةتميزتكلماانهأي

ذبجعلىقادراً االقتصادكانكلماالمتغيرةاالقتصاديةالظروف

احدبياألجنالنقدمناالحتياطاتقيمةيكونوقدأجنبيةاستثمارات

فضالً ةالمتوقعاألعباءتحملعلىاالقتصادقدرةفيالمهمةالمعايير

الياإلجمالمحليالناتجإلىوخدمتهالخارجيالديننسبةمعيارعن

ستثمارلالاالقتصادجاذبيةعلىذلكدلالنسبةتلكانخفضتفكلما

.األجنبي

االقتصادقوةدرجةعلىمؤشراإلجماليالمحليالناتجنمومعدل-

.وتناميه
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:محددات االستثمار لدى الدولة المضيفة 

/العمالة-

المشاريعمنالعديددخوليشجعالعملعنصرتكلفةانخفاضان-

كاليفالتتخفضالتيالعناصرمنواحدكونهاالجنبيةواالستثمارات

.االرباحزيادةفيوتساهم

/التحتيةالبنى-

الطرقكاالجنبيةلالستثماراتجذبعواملالمتطورةاالساسيةالبنيةتمثل

رتوفومداالتصالوانظمةوالجسورالحديدالسككوخطوطوالمطارات

الالزمةالكهربائيةالطاقةتوفرضرورةعنفضالً التكنولوجيا

.االستثماريةالمشاريع

.الماليةالمؤسساتكفاءةمدى-

.الضريبيةاالعفاءات-
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:محددات االستثمار لدى الدولة المضيفة 

 ً :االقتصاديةبالسياسةالخاصةالمحددات/ثالثا

:الفائدةاسعار-1

ً عامالً يعتبرالفائدةاسعارتخفيفان ً راتاالستثماجذبفيمهما طبقا

يرونالدقاالقتصاديينبعضلكنوالنيوكالسيكيةالكنزيةللنظرية

منالهدفانتبريرتحتالفائدةاسعاربتحريرويطالبونمفيداً ذلك

ادةسيالىالنهايةفيتؤؤديالتيالمدخراتتشجيعهوتحريرها

.وربحيةكفاءةاالكثراالستثمارعنصر
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ذلكخالفالبعضيرىحينفي

منالخاصاالستثمارقراراتعلىتؤثرقدالفائدةاسعاررفعانحيث

-:ناحيتين

.البنوكمنلالقتراضالحقيقيةالتكلفةرفع-أ

لمحتجزةاباألرباحاالحتفاظفيالمتمثلةالبديلةالفرصةفائدةرفع-ب

سيعتوفياستثمارهامنبدالً بنكيةودائعشكلفيللمشروعات

تكلفةارتفاعيعنيماوهوالمشروعاتلهذهاالنتاجيةالقاعدة

ً انعكسالذياالمرالمالرأساستخدام اتومستويحجمعلىسلبا

.الخاصاالستثمار
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 ً :والمؤسسيةالبيئيةالمحددات/رابعا

قاليدوالتوالعاداتالقيممنمجموعةعلىيعتمدالبيئيالنظامكانكلما

ً كانكلمااالجنبيلالستثماروالمواتيةااليجابية لعكسوالهجاذبا

.صحيح

جهزةواألاالداريالنظاممنفيتكونالمؤسسيبالنظاميتعلقفيمااما

.ماريةاالستثالمعلوماتونظموالتظميناالستثمارادارةعلىالقائمة

واإلدارةالتنظيموحسنبالكفاءةالمؤسسيالنظامهذايكمنوكلما

ً كانكلماالجيدة ً نظاما .الصحيحهووالعكسلالستثمارجاذبا
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لماذا تستثمر في العراق
االموالرؤوساستقطابلعمليةداعمةمقوماتبوجودالعراقيتسم

ً وذلكالداخلالىواالستثمارات والغازطكالنفالطبيعيةالمواردلتوافرتبعا

لسوقاحجمكبرعنفضالً استخدامهابمختلفواألراضيالبشريةوالموارد

ً يتيحمماالجغرافيوالموقعالعراقي وكلستيرادواالوالتصديرلإلنتاجفرصا

الفرصوتنوعتعددتعكسمتنوعةجذبعناصربوجوديتمثلتقدمما

.االقتصاديةالقطاعاتلمختلفاالستثمارية

وقالساقتصاداتنحواالقتصاديةفلسفتهتحولمنالعراقشهدماوإزاء

األسبابوانالمعدل2006لسنة(13)رقماالستثمارقانونشرع،فقد

والعلميةالتقنيةالخبراتجلبضرورةعلىركزتفيهالواردةالموجبة

رهاوتطويوتوسيعهاالعراقفياالستثمارمشاريعتأسيسعمليةودعم

لهذهواإلعفاءاتاالمتيازاتومنحاالقتصاديةاألصعدةمختلفعلى

:ياتيكماالقانونأهدافجاءتحينفي،المشاريع
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العراقتنميةعمليةفيلإلسهامالحديثةالتقنياتونقلاالستثماراتتشجيع1.

.وتنويعهاوالخدميةاإلنتاجيةقاعدتهوتوسيعوتطويره

وفيرتخاللمنالعراقفيلالستثمارواألجنبيالعراقيالخاصالقطاعتشجيع2.

افسيةالتنالقدرةوتعزيزاالستثماريةالمشاريعلتأسيسالالزمةالتسهيالت

.واألجنبيةالمحليةاألسواقفيالقانونهذاإلحكامالمشمولةللمشاريع

.يينللعراقعملفرصوتوفيرالسوقمتطلباتحسبالبشريةالمواردتنمية3.

.المستثمرينوممتلكاتحقوقحماية4.

.للعراقالتجاريوالميزانالمدفوعاتميزانوتعزيزالصادراتتوسيعه5.

:فهياألهدافهذهتحقيقفيالقانوناعتمدهاالتيالوسائلإما

متينالالزوالضماناتاالمتيازاتالقانونهذاأحكامتشملهاالتيالمشاريعمنح1.

فسيةالتناالقدراتتعزيزيؤمنبماالدعمتقديمخاللمنوتطويرهاالستمرارها

.واألجنبيةالمحليةاألسواقفيالمشاريعلتلك

تواعفاءاتسهيالتالهيئةمناالستثماراجازةعلىالحاصلةالمشاريعمنح2.
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:ياتيوكماوضماناتومزايا

ببدلةللدولالعائدةوالعقاراتاألراضيتملكحقاألجنبيأوالعراقيللمستثمر

ئدةالعاوالعقاراتاألراضيتملكحقولهخاصنظاموفقاحتسابهأسستحدد

.حصراً اإلسكانمشاريعإقامةلغرضوالخاصالمختلطللقطاعين

ألجنبياالمستثمرتنفيذحينإلىالملكيةسندعلىتصرفعدمإشارةتوضع

.لإلجازةالمانحةاالستثمارهيئةمنوبتأييدالتزاماته

وأاألرضاجلهمنملكتالذيبالغرضاألجنبيأوالعراقيالمستثمريلتزم

.بهماالمضاربةوبعدمالعقار

تملكالذياألجنبيأوالعراقيالمستثمرإخفاقحالةفي ً بموجبعقاراً أوأرضا

هيئةمعالمبرماالتفاقفيالمحددةالمدةضمنالتزاماتهتنفيذفيالقانونهذا

منلبطعلىوبناءاً العقاريالتسجيلدائرةتتولىلإلجازةالمانحةاالستثمار

قابلمالسابقمالكهإلىالعقارأواألرضوإعادةالتسجيلإلغاءالمذكورةالهيئة

.إليهالبيعبدلإعادة
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فترةالخاللالسكنيةالوحداتبتشييداألجنبيأوالعراقيالمستثمريلتزم

ً المواطنينإلىإيجارهاأووبيعهااالتفاقفيالمحددة لهذادرتصلتعليماتوفقا

عالمشروأجزاءببقيةيتصرفأناألجنبيأوالعراقيوللمستثمرالغرض

.معهالمبرماالتفاقشروطوفقاإلجازةفترةطيلةاإلسكاني

مناوالدولةمنوالعقاراتاألراضياستئجارحقاألجنبيأوالعراقيللمستثمر

لمدةعليهااالستثماريةالمشاريعإقامةلغرضوالمختلطالخاصالقطاعين

بعدللتجديدقابلةسنة50عنمدتهاالتزيدوالتياإلجازةمدةعلىالتزيد

.منهاالقتصاديةوالجدوىالمشروعطبيعةمراعاة

علىياألجنبأوالعراقيالمستثمرمعاالتفاقلإلجازةالمانحةاالستثمارلهيئة

بعدبإقليمالمنتظمةغيرالمحافظةأواإلقليمأوالدولةإلىالمشروععودة

.معهالمبرماالتفاقفيالواردةوبالشروطاإلجازةمدةانتهاء

جزءاً أوكالً االستثماريالمشروعملكيةينقلأناألجنبيأوالعراقيللمستثمر

يواصلأنعلىآخرأجنبيأوعراقيمستثمرأيإلىاإلجازةمدةخالل
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بعدرأخاختصاصفيأوذاتهاالختصاصفيالمشروعفيالعملالجديدالمستثمر

فيابقالسالمستثمرمحلالجديدالمستثمرويحللإلجازةالمانحةالهيئةموافقة

رمالمباالتفاقوأحكامالقانونهذابموجبعليهالمترتبةوااللتزاماتالحقوق

ةلملكياألجنبيأوالعراقيالمستثمرنقلحالةفي،المذكورالمستثمرمع

فانلهالممنوحةوالضماناتوالتسهيالتبالمزاياتمتعهمدةخاللالمشروع

.المدةتلكانقضاءحتىبهابالتمتعيستمرالجديدالمستثمر

اءبقعلىاالجنبياوالعراقيالمستثمرمعاالتفاقلالجازةالمانحةللهيئة•

ً االستثماريالمشروع وعالمشركاناذاماحسبوبناءاارضاللمستثمرملكا

ونداالجازةفترةانتهاءبعدوالتعاقبالتواليعلىاسكانيغيراواسكانيا

.القانونهذافيالواردةوالضماناتوالتسهيالتبالمزاياالتمتع

:االتيةبالمزاياالتمتعللمستثمرالقانونأتاحوقد
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القانونهذاأحكاموفقوعوائدهالعراقإلىادخلهالذيالمالرأسإخراج

تزاماتهالتسديدبعدللتحويلقابلةوبعملةالعراقيالمركزيالبنكوتعليمات

.األخرىالجهاتوسائرالعراقيةللحكومةكافةوديونه

فيهالمدرجةوالسنداتباألسهمالماليةلألوراقالعراقسوقفيالتداول

ذلكمنيمنعوالوالمختلطةالخاصةالمساهمةالشركاتفيالعضويةواكتساب

.المذكورةالشركاتموجوداتضمنعقاراتوجود

والسنداتاالسهمفياالستثماريةالمحافظتكوين.

ستثمرالميعتبرهااجنبيةاوعراقيةتامينشركةأيلدىالمشروععلىالتامين

.لمشروعهمالئمة

اوخلداالمصارفاحدلدىكليهمااواالجنبيةاوالعراقيةبالعملةحساباتفتح

.المجازللمشروعالعراقخارج

معدحالفيالعراقيينغيرمنعاملينواستخدامتوظيفللمسثتمريحق

همةالمبنفسالقيامعلىوقادرالالزمةالمؤهالتيملكعراقياستخدامامكانية

21
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.الهيئةتصدرهاضوابطوفق

رغيمناالستثماريةالمشاريعفيوالعامليناالجنبيالمستثمرمنح

الىومنوالخروجالدخولعمليةوتسهيلالعراقفياالقامةحقالعراقيين

.العراق

نالقانوهذابإحكامالمشمولاالستثماريالمشروعتأميمأوالمصادرةعدم

.باتقضائيحكمبحقهيصدرماباستثناءجزءاً أوكالً 

دءبتاريخمنسنواتعشرلمدةالضرائبمناالستثماريالمشروعاعفاء

الشراكةنسبةكانتاذاسنة15الىالمدةورفع،التجاريالتشغيل

.%50مناكثرالمشروعفيالعراقيللمستثمر

ثالثلمدةالرسوممنالمشروعالغراضالمستوردةالموجوداتاعفاء

13رقماالستثمارقانونمناوالً /17مادة)االجازةمنحتاريخمنسنوات

التعديلقانونمشروعفيالمادةهذهتعديلمراعاةتموقد(2006لسنة

ىتعف)النصخاللمناالعفاءاتمنحفياكثربمرونةيسمحبماالجديد

الضرائبمناالستثماريالمشروعالغراضالمستوردةالموجودات

22
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البدءوقبلالمشروعانشاءمراحلخاللادخالهايتمانعلىالكمركيةوالرسوم

وعللمشراالساسيالتصميموفقمراحلهمنمرحلةلكلالتجاريبالتشغيل

.(لتنفيذهالزمنيةوالمدة

اتوالمؤسسوالمستشفياتالسياحيةوالمؤسساتالفنادقمشاريعمنح

منيةاضافاعفاءاتوالعلميةالتربويةوالمؤسساتالتاهيلومراكزالصحية

رةموالتجديدالتحديثالغراضواللوازموالموجوادتاالثاثاستيرادرسوم

.االقلعلىسنواتاربعكل

قانونبمزاياالعامالقطاعمشاريعمناالستراتيجيةالشراكاتشمول

.االستثمار

فياراالستثملهيئاتواالدرايالماليواالستقاللالمعنويةالشخصيةمنح

.المحافظات

23
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لمحة جغرافية عن العراق

يمثلهكونالعالمفيومؤثراستراتيجياالعراقموقعيعد

هوكونالعالمقاراتتربطالتيالمواصالتطرقملتقى

البحريةالمواصالتطرقالىالمؤدياالرضيالجسر

مةعاص.والتجاريةالدوليةالناحيتينمناهميةوللعراق

محافظةعشرثمانيةمنالعراقويتكونبغدادالعراق

نية،سليما)وهيكردستاناقليمفيمنتظمةمنهاثالثة

ونينوىوالبصرةبغدادمحافظاتوتمثل)دهوكاربيل،

كبروالمساحةاتساعحيثمنرئيسيةمحافظاتواربيل

فطالنمنللعراقالرئيسيةالمواردتتكون.السكانعدد

زئبقوالوالحديدوالفوسفاتوالكبريتالطبيعيوالغاز

الجيريوالحجروالبوكسايتالكاؤلينواطياناالحمر

.والرملوالحصى
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الغربيةةالمنطقهيرئيسيةمناطقاربعةالىالعراقفيالجغرافيةالخصائصتنقسم

درتقووالفراتدجلةنهريعلىالرسوبيوالسهلالجبليةوالمرتفعاتوالجنوبية

بحواليالعراقسكانعددويقدر،مربعكم(438,446)قالعراجمهوريةمساحة

.المدنفييعيشونمعظمهمنسمةمليون(36)

ويبلغتركيامناالولينبعوالفراتدجلةهمارئيسياننهرانالعراقوفي

النهرانويلتقيكم2350طولهويبلغايضاتركيامنالثانيينبعكماكم،1850طوله

كم185لمسافةيجريلذياالعربشطليشكالالبصرةمحافظةفيالقرنةمدينةفي

.العربيالخليجيصلحتىأخرى

الخليجووالكويتالسعوديةالعربيةالمملكةالجنوبومنتركياالشمالمنالعراقيحد

ةالهاشمياالردنيةوالمملكةسورياالغربومناالسالميةإيرانجمهوريةالشرقومن

.
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الحدود البرية
 http://ar.wikipedia.org جغرافيا العراق

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

كم(1458)ايرانمعالحدودطولويبلغكم(3631)للحدودالكليالطوللغيب

ومعكم(814)السعوديةومعكم(242)الكويتومعكم(181)االردنومع

فتبلغالبحريةللسواحلالكليالطولاماكم(331)تركياومعكم(605)سوريا

.كم(58)

بحيرات العراق 

:ومنهاالعراقفيالبحيراتمنالعديدهناك

،زةالرزابحيرة،الحبانيةبحيرة،دوكانبحيرة

النجفبحيرة،دربندخانبحيرةساوه،بحيرة

http://ar.wikipedia.org/
http://ar.wikipedia.org/
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سدود العراق

دس،الحبانيةسدالثرثار،سددربندخان،سد،دوكانسد

سددهوك،سدالموصل،سد،الهنديةسدة،الفلوجة

يمالعظسد،قزانيةسدسامراء،سدالكوت،سدة،حمرين

حديثةسد،

انهار العراق

رنهالكبير،الزابنهرديالى،نهرالفرات،نهردجلة،نهر

.العظيمنهرالعرب،شطنهرالصغير،الزاب
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اقسام سطح العراق

ةالهضب:رئيسيةاقساماربعةالىالعراقسطحيقسم

ةوالمنطقالرسوبيوالسهلالجبليةوالمنطقةالغربية

المتموجة

اهوار العراق

هور الحمار، هور الحويزة ، اهوار الجبايش، اهوار القرنة

جبال العراق

،سنامجبل،حمرينجبلداغ،قرةجبل،سنجارجبل

جبلد،هلكورجبل،قنديلجبلكارهنجبل،االبيضالجبل

كوركجبل،متين

جزر العراق

جزيرة آلوس، جزيرة جبة، جزيرة ام الخنازير، جزيرة ام

بادالرصاص، جزيرة حجام، جزيرة ام البابي، جزيرة السند



2929

لمحة عن االقتصاد العراقي 

مؤشراتهاغلبفيجيدأداء2014-2013-2012عاميخاللالعراقياالقتصادأظهر

لطبيعيةامصادرهحيثمنيتنوعالذيالعراقياالقتصادقوةمنذلكويأتياالقتصادية

جاذبةقتصاديةابيئةيمثلوبمااالقتصاديةالقطاعيةبنيتهعنفضالوالمكانيةوالبشرية

والتنمويةاالقتصاديةالمؤشراتخاللمنذلكعلىاالستداللويمكنلالستثمار

:التاليةواالجتماعية

القطاع النفطي

الناتجتوليدفييسهمانهحيثمنالعراقياالقتصادتنميةفيمحوريا  دورا  النفطيلعب

2014لعام%44و2013لعامالثابتةباالسعار%40عنيقلالبمااالجماليالمحلي

.الماليةالعائداتمن%90عنيزيدوما

انالىتشيرالتيالمتاحةللتقديراتوفقااالنتاجفيملحوظةزيادةالخامالنفطقطاعحقق

اذاليوميمعدلهفيملحوظا  ارتفاعا  سجل2014-2013عامخاللالخامالنفطانتاج

.يوم/برميلمليون(3)الىيوميا  برميلمليون(2,8)منارتفع

الىريتبالكبالمرتبطةالصناعاتمجالفيتنافسيةوخبراتامكانياتالعراقيمتلك

السليكاتمناالحتياطياتعنفضالوالفوسفاتالنتروجينيةلالسمدةالواسعاالنتاججانب

.
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(  1)جدول رقم 

يبين بعض المؤشرات  لقطاع النفط

(2014/2/27في 892وزارة النفط العراقية بموجب الكتاب المرقم : المصدر )

مؤشرات النقد االجنبي
اقيامهايفملحوظةارتفاعاتالمركزيوالبنكالتجاريةالبنوكلدىاالجنبيةالموجوداتسجلت

)الى2008عامفيدينارمليون(68,084,967)منارتفعتاذ(2013-2008)للفترة

في2013لعامدينارمليون(112,787,829)الى2012عامدينارمليون(97,492,510

عامخاللامادينارمليون(3,934,507)بـقدرت2011لعاماالجنبيةالمطلوباتانحين

الجهازلدىاالجنبيةالموجوداترصانةيعكسممادينارمليون(3,679,416)قدرت2013

.النقديةوالسلطةالمصرفي

مليار برميل150االحتياطات النفطية المثبتة

مليار برميل215االحتياطات النفطية غير المثبتة

ترليون قدم مكعب 126,7احتياطات الغاز المثبتة

تريليون قدم مكعب 330-300احتياطات الغاز المقدرة المحتملة

يوم/ مليون برميل 20133انتاج النفط 

يوم/ مليون برميل 20209االنتاج المستهدف

يوم/ مليون برميل 20132,39صادرات النفط 



3131

(  2)جدول رقم 

(2013-2008)للمدة يبين الموجودات والمطلوبات االجنبية 

2013النشرة االحصائية السنوية –البنك المركزي العراقي : المصدر 

2013–2008مخطط يبين الموجودات والمطلوبات االجنبية من عام 

.(  الدينار العراقي)بماليين ( 2013-2008)والجدول ادناه يوضح واقع المطلوبات والموجودات االجنبية للمدة 

مجموع الموجودات االجنبيةة مجموع المطلوبات االجنبيالسنة
(  مليون دينار عراقي)

20082,043,94668,084,967

20095,767,82967,910,770

20103,806,67971,922,626

20113,934,50782,980,261

20123,608,75097,492,510

20133,679,416112,787,829

2.043
5.7673.8063.9293.608

68.08467.910
71.946

82.948

97.492

12345



3232

فيوذلكماريواالستث(التشغيلي)الجاريبشقيهالعاماالنفاقنطاقاتسع:الماليوالعجزالماليةالسياسة

النفطيةعوائدالتزايدظلوفيوالحرباالقتصاديةالعقوباتمنسنواتبعدوالبناءباالعمارالعراققيامظل

وقدخارجيةوالالداخليةالعراقبالتزاماتوااليفاءللدولةالعامةالموازنةتمويلفيبارزااثرالهاكانالتي

معوانهتهتوقعامنادنىكانالموازنةعجزانالدوليالنقدصندوقبينهمومنالمراقبينمنالكثيراوضح

الماليةعنبءالعيرفعوبماتدريجيوبشكلماليفائضالىالماليالعجزيتحولقدالنفطعائداتارتفاع

.العامة
(  3)جدول رقم 

2013-2008يبين الميزانية العامة للدولة لالعوام 
مليون دينار )الفائض النفقاتااليراداتالفترة

(عرافي

200880,252,18259,403,37520,848,807

200955,209,35352,567,0252,642,328

201070,178,22370,134,20144,022

2011108,807,39278,757,66630,049,726

2012119,817,224105,139,57614,677,648

2013113,767,395106,873,0276,894,368

2014******

2015
94119-25

لم يتم الحصول على البيانات الفعلية/ 2014ميزانية عام / المصدر** 
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2013-2008مخطط يبين الميزانية العامة للدولة لالعوام 

12345

االيرادات 80.25255.20970.178108.807119.466

النفقات 59.40352.56770.13478.75790.374

الفائض 20.8482.64244.02230.04929.091
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سعر الصرف االجنبي

يبين معدل سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدوالر االمريكي( 4)جدول رقم 

(2013-2008)للمدة 
(  دينار عراقي)سعر المزادسعر السوقالسنة

200812031193

200911851170

201011861170

201111961170

201212331166

201312321166

المجموعة االحصائية السنوية/ بنك المركزي : المصدر 

123456

سعر السوق 120311821186119612331230

سعر المزاد 119311701170117011661166

ريكيمخطط يبين معدل سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدوالر االم
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2009-2005االعوامخاللالفائدةاسعارمعدالتشهدت:الفائدةاسعارمعدالت

ذلكوإزاءاالستثمارمجاالتمنالحدالىادىمما%23بلغتحيثملحوظا  ارتفاعا  

يدفعوبماالالحقةولالعوام%6نحوالىالمعدلهذاخفضالىالنقديةالسلطةعمدت

حليالملالقتراضمحفزاعنصرااالجراءهذاويجعلاالستثمارمجالفيالتوسعنحو

مسيرةنميعززوبمااالقتصاديالمجالفيوتوجهاتهمنشاطاتهملتوسيعللمستثمرين

.االقتصاديواالستقراراالقتصاديةالتنمية

انهااال2007عام%30منأكثرالسنويةالتضخممعدالتتجاوزت:التضخممعدل

اما%5لتبلغ2011عامفيارتفاعهاوعاودت2010عامفي%2,4إلىانخفضت

والسلعالغذائيةالموادأسعارفيتتركزالزيادةوكانت%6بلغفقد2012عامخالل

2013عامفيأما.المستهلكالسعارالقياسيالرقممعدالتمنرفعتالتيوااليجارات

والسكنالمالبساسعارفيالزيادةوتركزت2012بعاممقارنة(%1,9)نسبتهابلغت

وتركزت(%2,2)التضخممعدلبلغفقد2014/عامخاللاما.والتعليموالصحة

والتعليموالسكنوالمالبسالنقلفيالزيادات



3636

(  5)جدول رقم 

2013و 2012يوضح معدل التضخم لالعوام 
(  راقيبالدينار الع)نسب التغير20132014ةمجموع السلع الرئيسيت
ر االغذية والمشروبات غي01

الكحولية
148,0152,02,7

134,7135,60,7لتبغالمشروبات الكحولية وا02

144,8149,43,2المالبس واالحذية03
اء، السكن، المياه، الكهرب04

الغاز 
159,3162,52,0

التجهيزات والمعدات 05
المنزلية والصيانة

121,4123,21,5

164,6168,62,4الصحة06
106,0110,34,1النقل07
76,777,00,4االتصال08
104,1105,31,2الترفيه والثقافة09
164,0167,52,1التعليم10
148,1150,51,6المطاعم 11
1,8-151,5148,8عةالسلع والخدمات المتنو 12

142,7145,92,2الرقم القياسي العام
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(36)بنحوالعراقسكانعددقدر:االقتصاديواالزدهارالديموغرافيةاالتجاهات

لعامالتخطيطوزارةفيلالحصاءالمركزيالجهازمؤشراتحسب)نسمةمليون

بيراوكواعداسوقايعدالعراقفأنلذلكوطبقاسنويا  ٪2,6سكانينمووبمعدل(2014

منوياسنالفردنصيبمتوسطفيالملحوظاالرتفاعذلكمنيعززلالستثماروداعما

علىالطلبلزيادةدافعا  كانوالذيامريكيدوالر5500بنحوقدرالذيالقوميالدخل

لنشاطاوتوجهاتتركيبةوتتنوعستنمووبذلكوالخدماتوالبضائعالسلعمختلف

.العراقفياالستثماري

1%

4%

14%

8%

5%

10%

-2%
-15%-2%

20%

11%

-8%

2013-2012نسبة مساهمة المجاميع السلعية في معدل التضخم 

االغذية والمشروبات غير الكحولية

المشروبات الكحولية والتبغ

المالبس واالحذية

السكن ، المياه، الكهرباء، الغاز

هالتجهيزات والمعدات المنزلية والصيان

الصحة

النقل

االتصال

الترفيه والثقافه

التعليم

المطاعم

السلع والخدمات المتنوعة
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اسعةوفرصهناكوتوجدملحوظةبصورةالحاضرالوقتفيينموالخاصاالستثماران

.2015–2009الفترةخاللالمباشراألجنبياالستثمارزيادةيتوقعحيث.لالستثمار

.(والخاصالعامالقطاع)عاململيون7بحدودالعراقفيالعاملةالقوىمجموع

الصحة،،النقلالتحتية،والبنىاالسكان،الكهرباءوالغاز،النفط)الرئيسيةالقطاعات

(السياحةوالتعليم،التربيةالخدمات،االتصاالت،الزراعة،الصناعة،

(نالقطالتمور،الخضروات،الرز،الشعير،الحنطة،)الرئيسيةالزراعيةالمنتجات

(2012حسب احصائيات وزارة التخطيط لسنة )

(6)جدول رقم 

1988يوضح الناتج المحلي االجمالي باالسعار الثابتة لسنة اساس 

2014-2010حسب االنشطة والقطاعات للسنوات 

االقيام مليار دينار
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20102011201220132014االنشطةالرمز

4,74,74,95,05,1الزراعة والغابات والصيد1

24,327,330,731,732التعدين والمقالع2

24,127,130,631,631,8النفط الخام1-2

0,20.20,1720,1760,220االنواع االخرى من التعدين2-2

1,71,72,11,92,3الصناعة التحويلية3

1,11.31,51,51,9الكهرباء والماء4

2,83,64,15,84,1البناء والتشييد5

1,51,51,941,9النقل والمواصالت والخزن 6

3,94,25,55,84,7اشابهتجارة الجملة والمفرد والفنادق وم7

7.98,48,78,89,4المال والتأمين وخدمات العقارات8

0,81,11,31,31,8البنوك والتامين1-8

7.17,37,37,57,7ملكية دور السكن2-8

10,911,814,513,311,7يةخدمات التنمية االجتماعية والشخص9

10,211,011,312,0010,5الحكومة العامة1-9

0,70,711,21,1الخدمات الشخصية2-9

58,564,071,777,672,7المجموع لجميع االنشطة

2013التقرير االقتصادي / حسب بيانات وزارة التخطيط 
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(2013-2010الناتج المحلي االجمالي في العراق لالعوام )منحنى تكراري 

مليار دينار

2010

2011

2012

2013

58,564,068,3139,8



4141

المصرفيالقطاع
العراقللدولةفيالمملوكةالمصارفهيمنتخلتلعقود

ملحوظانحسارظلفيالمصرفيالقطاعنشاطكاملعلى

واتسمتكماالمجالهذافيالخاصالقطاعلدور

.ضعيفبأداءغيرالمصرفيةالماليةالمؤسسات

سعت2003عامبعدالعراقفيواالقتصاديالسياسيالتحولظلوفيماسبقمعوتماشيا

رفيةومصمالية/االقتصاديةالمجاالتشتىفيوعديدةواسعةاصالحاتاجراءالىالحكومة

وبمافةمختلتوجهاتووفقوآلياتهوادواتهالمصرفيالقطاعاصالحاالخيرةتضمنتحيث

اللوائحوبالتشريعاتالنظراعادةخاللمنوذلكوالعراقيل،القيودمنالتحررالىتفضي

كفيلهذاوالدوليةاألسواقعلىالمحليالماليالسوقوانفتاحالمنافسةعلىالتركيزبهدف

ضافةباإلوالمخاطرة،المنافسةوعواملعناصرلمواجهةالمصرفيالجهازوتطويربتحسين

أدىالتطوراوهذ،والمعلوماتاالتصاالتنظمفيكبيرتقدموتحقيقالتكنولوجيالتطورإلى

نــظموالالبياناتمعالجةوتحسنالحدودعبرالماليةالمعامالتإنجازتكلفةانخفاضإلى

.لعمالئهاأوللمصارفبالنسبةسواءفوائدبشكلانعكسوبالتالي،المحاسبية

فقدةخاصتجاريةومصارفحكوميةمصارفمابينالعراقفيالمصرفيالجهازهيكلتنوع

الرافدينمصرف)وهيمتخصصةمصارف(6)العراقفيالحكوميةالمصارفعددبلغ

العقاريمصرفالوالصناعيوالمصرفالتعاونيالزراعيمصرفالوالرشيدومصرف

.مصرف(46)الخاصةالتجاريةالمصارفبلغتحينفي(للتجارةالعراقيوالمصرف
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سوق العراق لالوراق المالية

ةالتنميبتحقيقوالمساهمةاالستثمارلعمليةالداعمةالمؤسساتمنالسوقهذايعد

وتشجيعماريةاالستثالبنيةبتقويةيسهمفهوالعراقفيوالمستدامةالمستقرةاالقتصادية

الالزمةاالموالرؤوسبناءعلىالشركاتمساعدةعبرالمالراستكوينعملية

حرةسوقلخالمنالتنافسبمستوىويرتقيالمستثمرينمصالحيعززوبمالالستثمار

ورصاتالباتحادعضويةعلىالحصولفيالسوقهذانجحوقدبالشفافية،تتسمآمنة

الىوساعي2005عامللبورصاتاالسيوياالوربيواالتحاد2006عامالعربية

.للبورصاتالعالمياالتحادعضويةاكتساب

للمستثمريحقانهوالضماناتالمزايا(11)المادةالثالثالفصلاالستثمارقانوننصوقد

وتكوينفيهالمدرجةوالسنداتباالسهمالماليةلالوراقالعراقسوقفيالتداولاالجنبي

.والسنداتاالسهمفياالستثماريةالمحافظ
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(  7)جدول رقم 

يوضح عدد الشركات المدرجة في سوق العراق لالوراق المالية
عدد الشركاتالسنة
200894
200991
201085
201186
201284
201383
201486

2014التقرير السنوي لعام / هيئة االوراق المالية 

مليار(411)مايقارب2009وعامعراقيدينارمليار(301)مايقارب2008عامخاللبلغفقدالتداولحجماما

(894)مايقارب2012عامودينارمليار(941)مايقارب2011ودينارمليار(400)مايقارب2010وعامدينار

دينارمليار(901)بلغت2014عامخاللالتداولحجمامادينارمليار(2,845)بلغتفقد2013أمادينارمليار

.2013عامعن(%68)انخفاضبنسبة

مليار(11451)مايقارب2013عاملنهايةالماليةلالوراقالعراقسوقفيالمدرجةللشركاتالسوقيةالقيمةبلغت

انخفاضوبنسبةدينارمليار(9546)بلغتفقد2014عامخاللاما2012عامعن%115ارتفاعوبنسبةدينار

.2013عامعن16,6%

خاللاما2012عامعن%217بلغتارتفاعوبنسبةدينارمليار(2,845)مايقارب2013لعامالتداولحجمبلغ

.2013عامعن(%68)بانخفاضدينارمليون(901)بلغفقد2014عام

اما2012عامعن%39ارتفاعوبنسبةسهممليار(875)مايقارب2013عامخاللالمتداولةاالسهمعددبلغ

.2013عامعن%14انخفاضوبنسبةسهممليار(746)بلغتفقد2014عامخالل
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(  8)جدول رقم 

يوضح حجم التداول في سوق العراق لالوراق المالية

السنة
(مليار دينار)حجم التداول

2008301
2009411
2010400
2011941
2012894
20132,840
2014901

123456

Series1 3014114009418942.840

مخطط يبين حجم التداول في سوق العراق
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العملوقوةالسكانقطاع

وحسبسنويا%2,6حدودعنداستقراراحققتنسبهعلىالسكانيالنمومعدلحافظ

.2014عامحتىالمتاحةاالحصاءات

عام%40الى2009عام%41منسنة15مناقلالعمريةالفئةنسبةانخفضت

الى2009عام%56منسنة64-15العمريةالفئةنسبةازدادتحينفي،2012

65ةالعمريالفئةأما.االقتصادفيالدافعةالقوةتزايديعنيمما،2012عام56,9%

%2,9ازدادت،2009عامالسكاناجماليمن%2,8سوىنسبتهاتشكلفلمفأكثر

.2012عام

2009عام%20(دوليا  المعرفةالفئةوهي)سنة24-15الشبابفئةنسبةبلغت

عملالفرصلتحسينهادفةتنمويةسياساتيتطلبمما2013عام%20,2الىارتفعت

.للشبابوالتعلم

لمحينفي،السكاناجماليمن%69لتبلغالحضريةالمناطقفيالسكاننسبةارتفاع

.2014عاماحصائيةحسب%31سوىالريفلسكانالمذكورهالنسبةتشكل
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9جدول رقم 

2014يوضح عدد سكان العراق لعام 
مجموعريفحضرالمحافظات

مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

1026163114270421688676108537446271355481163701618873323524348نينوى

65753543298310905181118243065124183367693597394951508854كركوك

4030843516427547263940803996877937677971637513291548493ديالى

4107394144288251674551073953328504388658468097601675606االنبار

334606233627916708853539703416736956439388576537795277665292بغداد

43739149982493721554303147293810159699804229727621953184بابل

4159123575947735061844121932343776466003245508281151152كربالء

3834243815687649922760872620595381466595116436261303137واسط

صالح 

الدين

3530263260206790454199884101208301087730137361401509153

5017314949209966512023381905603928987040696854801389549النجف

3829333154536983852597742621745219486427065776271220333القادسية

190787152212342999212390215087427476403177367299770476المثنى

667162592859126002236195035758971953910291139504491979561ذي قار

3841883830187672061382261451482833745224145281661050580ميسان

109996211083912208352275422260984536406137538413693752744758البصرة

6739437893891463333217059695232865828910028589131749915أربيل

5394483633909028382055911119663175577450404753561220396دهوك

8887538517431740496148932150339299271103768610020822039767ةالسليماني

1276224212320929250831715556766536461510921381183190081768554436004552المجموع
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:القطاعات الرئيسية في االقتصاد العراقي 
ةالصح،النقل،التحتيةوالبنىاالسكان،الكهرباء،والغازالنفط،

.احةالسي،والتعليمالتربية،الخدمات،االتصاالت،الزراعة،الصناعة

الخضروات،الرز،الشعير،الحنطة)الرئيسيةالزراعيةالمنتجات،

.(القطن،التمور
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الفرص االستثمارية المهمة
:والغازالنفطقطاعفياالستثماريةالفرص

مدىعلىالنفطوصادراتاتناجلرفعطموحةخططالنفطوزارةاعلنت

سيلةكوالمباشرةواالستثماراتالمشاركةعلىباالعتمادالقادمةالسنوات

تعلنهايالتالنفطيةالتراخيصجوالتخاللمنالهدفهذالتحقيقرئيسية

.الوزارة
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49 الفرص االستثمارية في قطاع النفط والغاز

:مشاريع المصافي -أ

طاقة المصفى المصفىت
(يوم/ برميل )

نوع 
المشروع

كلفة المشروع
(مليون دوالر)

الموقع

ان بين قرية قوط4,347جديدالف150مصفى كركوك1
وقوشقايه

قرب حقل 5,755جديدالف150مصفى ميسان2
بزركان

ةقرب قرية حوم9,000جديدالف300يةمصفى الناصر 3
--جديدالف150مصفى نينوى4
--جديدالف140مصفى كربالء5
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الفرص االستثمارية في قطاع النفط والغاز50

:مشاريع االنابيب –ب 

طاقة االنبوب  االنبوبت
(يوم/ برميل )

نوع 
المشروع

الكلفة 
التخمينية 
للمشروع 

(مليار دوالر)

الموقع

ام انبوب تصدير النفط الخ.1
الى ميناء بانياس K3من 

كم750السوري بطول 

العراق (7-5)جديدمليون 1,5
اسوري–

ام انبوب تصدير النفط الخ.2
الى ميناء العقبة K3من 

كم950االردني بطول 

العراق (5-4)جديدمليون 1
–

االردن
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51

الفرص االستثمارية في قطاع النفط والغاز

:الصناعات التكريرية -جـ 

.مصنع لتكرير النفط الخام في محافظة الديوانية -1

.مصنع للبتروكيمياويات في محافظة الديوانية -2

.مصانع إلنتاج زيوت المحركات في محافظة الديوانية -3
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52 :قطاع الكهرباء 

ً العراقفيالكهرباءقطاعبقدم واألجانبينالمحليللمستثمرينجذابةاستثماريةفرصا

ً الحكومةوتمتلك تحفيزطريقعنالقطاعفدرةزيادةاجلمنطموحةخططا

.والتجهيزوالتشغيلالبناءمجالفيالقطاعهذافيالمستثمرين

التمويلمنهاعدةمجاالتفيالخاصالقطاعدورلتفعيلالكهرباءوزارةسعت

البالداجهاتحتالتياالضافيةالتوليدقدرةفاعليةبرفعواإلسهامالسريعواإلنشاء

متزايدالالطلببسبباالخيرةالسنواتفيمتزايدبشكلالمحليالطلبنمالقد.

حيثالعراقفيللكهرباءاالساسيالمستهلكفهي،اساسيبشكلاالسرقبلمن

جبرهايمماللكهرباءاالسرقبلمالمطلوبةاالحتياجاتتلبيالالكهرباءشبكةان

ً المولدةالكهرباءعلىللحصولطائلةمبالغدفععلى يقطرعنالمولدةاوذاتيا

.الخاصالقطاع

كافةفيلالستثمارالمالزمالعائقهيالحاليالوقتفيالكهرباءقلةانالوزارةتدرك

ادياالقتصالتنوعاجلمناساسيةالكهرباءتوليدزيادةتعدثمومن.القطاعات

.للبالد



53

53

عام واطميكا( 8000)والمخطط للشبكة الكهربائية 

.2012مؤشرات عن قطاع الكهرباء لعام .2012

الطلب الحالي على 

مناكثرالكهرباء 

ميكا واط15000

طاقة التوليد الموجودة

مايقارب

واطميكا8000
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:الفرص االستثمارية المتاحة في قطاع الكهرباء 54

المحافظةالسعةالموقعاسم المشروع ت
1
.

مشروع محطة 
اليوسفية 

combin)الغازية

ed cycle)

ميكا 1500اليوسفية 
واط

بغداد

2
.

مشروع محطة 
سلمان باك الغازية 

(combined 

cycle)

سلمان باك 
ةموقع التويث

ميكا 1500
واط

بغداد
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:الفرص االستثمارية في قطاع االتصاالت 55

وزارةترحتقالثالثةالوطنيةالنقالالهاتفاجازاتالىباإلضافة:النقالالهاتف

الشركاتاماممهيأةالفرصةفانوبذلكرابعةاجازةاصداراالتصاالت

.النقالالهاتفخدماتمجالفيالمتخصصة

انفاالتصاالتخدمةمجالفيالحديثةالتطوراتبسبب:االنترنتمنظومة

هذهفانذلكوباالنترنتالستعماالتالتحتيةالبنىتحسينالىبحاجةالعراق

.رنتاالنتبخدماتالخاصةالمشاريعإلقامةالمستثمريناماممتاحةالفرصة

صليحتالمجالهذافياالستثماريةالفرصتشمل:واألليافالثابتالخطهاتف

عنضال  فجديدةهاتفبداالتوإنشاءوتجهيزوتوسيعهاحاليا  الموجودالشبكة

.الضوئيةاالليافشبكةفيكبيرةتحسيناتالىالحاجة

كبيرةايامزيقدمالمجالهذافياالستثماران:الثابتةالالسلكيةالمحليةالحلقة

ندوالالسلكيةالخدماتلتجهيزامكانيةتقدمالتيWLLخاللمنالعراق

.كبيرةشبكاتانشاءالىالحاجة
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56 الفرص االستثمارية في النقل

:الفرص االستثمارية في السكك الحديد العراقية -أ

(،الحدود التركيةزاخوموصل،دهوك،)سكة حديد -1

جديد: نوع المشروع 

.مليون دوالر 2607:االراضيللمشروع مع استمالك االجماليةالكلفة 

.مليون دوالر 450: االراضيكلفة استمالك 

.مليون دوالر 2157: الكلفة التخمينية للمشروع 

( .دهوك–نينوى )يمر الخط بمحافظتي : موقع المشروع 

.مليون مسافر يومياً 1: الطاقة التصميمية 

.مليون طن سنوياً 55

.وااليابكم خط سكة مزدوج للذهاب 167: طول محور المشروع 

.ساعة للمسافرين باستخدام القطارات الكهربائية/ كم 200: السرعة التصميمية 

.ساعة للبضائع باستخدام القطارات الكهربائية/ كم 140

.طن 25: الحمولة المحورية 

واالتصاالت ، دور سكنية االشاراتمحطات ، جسور ، قناطر ، ورش التصليح ، منظومات : ملحقات المشروع 

.إلسكان العاملين 
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57 :الفرص االستثمارية في السكك الحديد العراقية -أ
(كركوك ، سليمانية)سكة حديد -2

جديد: نوع المشروع 

.مليون دوالر 1850:االراضيللمشروع مع استمالك االجماليةالكلفة 

.مليون دوالر 350: االراضيكلفة استمالك 

.مليون دوالر 1500: الكلفة التخمينية للمشروع 

( .سليمانية-كركوك )يمر الخط بمحافظتي : موقع المشروع 

.مليون مسافر يومياً 1.25: الطاقة التصميمية 

.مليون طن سنوياً 6

.كم خط سكة مفرد قابل لالزدواج مستقبالً 118: طول محور المشروع 

.ساعة للمسافرين باستخدام القطارات الكهربائية/ كم 200: السرعة التصميمية 

.ساعة للبضائع باستخدام القطارات الكهربائية/ كم 140

.طن 25: الحمولة المحورية 

االشاراتمحطات ، جسور ، قناطر ، ورش التصليح ، منظومات : ملحقات المشروع 

.واالتصاالت ، دور سكنية إلسكان العاملين 
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58 :الفرص االستثمارية في السكك الحديد العراقية -أ
اقية ، الحدود العرالمنذريةخانقين ، )وفرعه ( ، موصلاربيلبغداد ، بعقوبة ، كركوك ، )سكة حديد -3

( .االيرانية

جديد: نوع المشروع 

.مليون دوالر 8674:االراضيللمشروع مع استمالك االجماليةالكلفة 

.مليون دوالر 1674: االراضيكلفة استمالك 

.مليون دوالر 7000: الكلفة التخمينية للمشروع 

ظة وفرعه يمر بمحاف( ، نينوىاربيلبغداد ، ديالى ، كركوك ، )يمر الخط بمحافظات : موقع المشروع 

.ديالى 

.مليون مسافر يومياً 6: الطاقة التصميمية 

.مليون طن سنوياً 20

.كم خط سكة مزدوج للذهاب واإلياب 555: طول محور المشروع 

.ساعة للمسافرين باستخدام القطارات الكهربائية/ كم 250: السرعة التصميمية 

.ساعة للبضائع باستخدام القطارات الكهربائية/ كم 140

.طن 25: الحمولة المحورية 

واالتصاالت ، دور االشاراتمحطات ، جسور ، قناطر ، ورش التصليح ، منظومات : ملحقات المشروع 

.سكنية إلسكان العاملين 
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59 :الفرص االستثمارية في السكك الحديد العراقية -أ
(.بغداد ، كوت ، عمارة ، بصرة)سكة حديد -4

جديد: نوع المشروع 

.مليون دوالر 7612:االراضيللمشروع مع استمالك االجماليةالكلفة 

.مليون دوالر 1512: االراضيكلفة استمالك 

.مليون دوالر 6100: الكلفة التخمينية للمشروع 

( .، البصرةميسانبغداد ، واسط ، )يمر الخط بمحافظات : موقع المشروع 

.مليون مسافر يومياً 9: الطاقة التصميمية 

.مليون طن سنوياً 20

.وااليابكم خط سكة مزدوج للذهاب 504: طول محور المشروع 

.ساعة للمسافرين باستخدام القطارات الكهربائية/ كم 250: السرعة التصميمية 

.ساعة للبضائع باستخدام القطارات الكهربائية/ كم 140

.طن 25: الحمولة المحورية 

االشاراتمحطات ، جسور ، قناطر ، ورش التصليح ، منظومات : ملحقات المشروع 

.واالتصاالت ، دور سكنية إلسكان العاملين 
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60 :الفرص االستثمارية في السكك الحديد العراقية -أ
( .فاوبصرة ، )سكة حديد -5

جديد: نوع المشروع 

.مليون دوالر 1499:االراضيللمشروع مع استمالك االجماليةالكلفة 

.مليون دوالر 299: االراضيكلفة استمالك 

.مليون دوالر 1200: الكلفة التخمينية للمشروع 

.محافظة البصرة : موقع المشروع 

.مليون مسافر يومياً 1: الطاقة التصميمية 

.مليون طن سنوياً 70

.كم خط سكة مزدوج 110: طول محور المشروع 

.ساعة للمسافرين باستخدام القطارات الكهربائية/ كم 140: السرعة التصميمية 

.ساعة للبضائع باستخدام القطارات الكهربائية/ كم 100

.طن 25: الحمولة المحورية 

االشاراتمحطات ، جسور ، قناطر ، ورش التصليح ، منظومات : ملحقات المشروع 

.واالتصاالت ، دور سكنية إلسكان العاملين 
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61 :الفرص االستثمارية في السكك الحديد العراقية -أ

( .شالمجةبصرة ، )سكة حديد -6

جديد: نوع المشروع 

.مليون دوالر 385:االراضيللمشروع مع استمالك االجماليةالكلفة 

.مليون دوالر 135: االراضيكلفة استمالك 

.مليون دوالر 250: الكلفة التخمينية للمشروع 

.محافظة البصرة : موقع المشروع 

.مليون مسافر يومياً 2: الطاقة التصميمية 

.مليون طن سنوياً 10

.كم خط سكة مفرد 35: طول محور المشروع 

.ساعة للمسافرين باستخدام القطارات الكهربائية/ كم 120: السرعة التصميمية 

.طن 25: الحمولة المحورية 

االشاراتمحطات ، جسور ، قناطر ، ورش التصليح ، منظومات : ملحقات المشروع 

.واالتصاالت ، دور سكنية إلسكان العاملين 
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62
:الفرص االستثمارية في السكك الحديد العراقية -أ
.الخط الدائري حول مدينة بغداد -7

جديد: نوع المشروع 

.مليون دوالر 2429:االراضيللمشروع مع استمالك االجماليةالكلفة 

.مليون دوالر 429: االراضيكلفة استمالك 

.مليون دوالر 2000: الكلفة التخمينية للمشروع 

.محافظة بغداد : موقع المشروع 

.مليون مسافر يومياً 33: الطاقة التصميمية 

.مليون طن سنوياً 46

:المحاور الرئيسية للمشروع اطوال

.كم خط سكة مزدوج 112: محور الخط الدائري 

.خطوط متوازية 4كم ، 11المحور الرابط بين المحطة العالمية والخط الدائري عبر نفق للقطارات بطول 

.ساعة للمسافرين باستخدام القطارات الكهربائية/ كم 200: السرعة التصميمية 

.ساعة للبضائع باستخدام القطارات الكهربائية/ كم 140

.طن 25: الحمولة المحورية 

كان واالتصاالت ، دور سكنية إلساالشاراتمحطات ، جسور ، قناطر ، ورش التصليح ، منظومات : ملحقات المشروع 

.العاملين 
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63 :الفرص االستثمارية في السكك الحديد العراقية -أ
(  قصرام، ناصرية ، بصرة ، سماوة، كربالء ، نجف ، مسيببغداد ، )سكة حديد -8

جديد: نوع المشروع 

.مليون دوالر 11000:االراضيللمشروع مع استمالك االجماليةالكلفة 

.مليون دوالر 1000: االراضيكلفة استمالك 

.مليون دوالر 10000: الكلفة التخمينية للمشروع 

( .بغداد ، بابل ، كربالء ، نجف ، المثنى ، ذي قار ، البصرة)يمر الخط بمحافظات : موقع المشروع 

.مليون مسافر يومياً 16: الطاقة التصميمية 

.مليون طن سنوياً 36

.وااليابكم خط سكة مزدوج للذهاب 663: طول محور المشروع 

.ساعة للمسافرين باستخدام القطارات الكهربائية/ كم 250: السرعة التصميمية 

.ساعة للبضائع باستخدام القطارات الكهربائية/ كم 140

.طن 25: الحمولة المحورية 

واالتصاالت ، دور االشاراتمحطات ، جسور ، قناطر ، ورش التصليح ، منظومات : ملحقات المشروع 

.سكنية إلسكان العاملين 
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64 :الفرص االستثمارية في السكك الحديد العراقية -أ
( .رمادي ، كربالء)سكة حديد -9

جديد: نوع المشروع 

.مليون دوالر 1600:االراضيللمشروع مع استمالك االجماليةالكلفة 

.مليون دوالر 100: االراضيكلفة استمالك 

.مليون دوالر 1500: الكلفة التخمينية للمشروع 

,( ، كربالءاالنبار)يمر بمحافظة : موقع المشروع 

.مليون مسافر يومياً 3: الطاقة التصميمية 

.مليون طن سنوياً 36

.وااليابكم خط سكة مزدوج للذهاب 138: طول محور المشروع 

.ساعة للمسافرين باستخدام القطارات الكهربائية/ كم 250: السرعة التصميمية 

.ساعة للبضائع باستخدام القطارات الكهربائية/ كم 140

.طن 25: الحمولة المحورية 

االشاراتمحطات ، جسور ، قناطر ، ورش التصليح ، منظومات : ملحقات المشروع 

.واالتصاالت ، دور سكنية إلسكان العاملين 
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65 :الموانيءالفرص االستثمارية في -ب
ً الموانيءتعد كومةالحاعمالجدولقائمةاعلىفيالسببلهذاوهي،العراقلصادراتحيوياً شريانا

شرفوتتديرالتيالعراقلموانيءالعامةالشركةوتخطط.والتوسيعالتأهيلإلعادةالنقلووزارة

ً 48يقاربوماالبالدموانيءجميععلى ً رصيفا 15.9مناالستيعابيةالقدرةلزيادةتخطط،تجاريا

13إلنشاءحاجةهنالكذلكعنفضالً 2018عامبحلولطنمليون53الىالسنةفيطنملون

منهاءاالنتعندللمستثمرينتاجيرهاحينئذويمكن،القادمينالعامينخاللجديدتجاريرصيف

.انشاءها

:الكبيرالفاوميناءمشروع-1

.جديد:المشروعنوع

.دوالرمليار6:المشروعكلفة

.البصرة:المشروعموقع

/طنمليون24/فلموادسنة/طنمليون24:حاويات:2018االولىالمرحلة:التصميميةالطاقة

.سنة

.سنة/طنمليون32/فلموادسنة/طنمليون40:حاويات:2028الثانيةالمرحلة

.سنة/طنمليون44/فلموادسنة/طنمليون70:حاويات:2038الثانيةالمرحلة
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66 :الموانيءالفرص االستثمارية في -ب
:يتكون المشروع من : اوالً 

.كم 5.5شرقي بطول امواجكاسر -

.كم 7.3غربي بطول امواجكاسر -

رصيف لكل خط أي 12كم ما يعادل 3.5الحاويات طول الخط الواحد ارصفةخطين من -

.رصيف حاويات مع ساحات لخزن الحاويات 24مجموع 

الناقلة ما يعادل االحزمةكم مع 3.5بطول ( الخ.. حبوب ، سمنت )للبضائع الفل ارصفة-

.رصيف 13

( .تقع خارج حوض الميناء)لتصدير واستيراد المشتقات النفطية ارصفة-

.شبكة طرق وخطوط سكك حديد -

( .2كم4حوالي ) وساحات وقوف الشاحنات لالبنيةمساحة -

.متر 17كم بعمق 30قناة مالحية بطول -

( .رصيف22أي ما يعامل )كم 4.5للبضائع المتنوعة بطول ارصفة-

(.2كم8.5حولي  )مساحة للمنطقة الصناعية -

.متر 17–15داخل حوض الميناء تتراوح بين االعماق-
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67
:الموانيءالفرص االستثمارية في -ب

 ً لمناولةاتوالساحالمطلوبةاالرصفةوإبعادعدد،الجديدالميناءخصائصتحديدتم:ثانيا

عةالمتوقالبضائعتداولحجمالىباالستناد(وغيرهاحنطة)الفلوالموادالحاويات

.المحليةالحاجةلتلبيةالقادمةسنةالثالثينخالل

:قصرامميناءاالغراضمتعددرصيف(13)انشاء-2

.جديد:المشروعنوع

.دوالرمليون500:المشروعكلفة

.(قصرامميناءارصفةمقابل1نهر)البصرة:المشروعموقع

سنة/طن3.750.000:التصميميةالطاقة

طاقةادةزيالىويهدفقصرامميناءفيالحاليةلألرصفةمكملجزءاً المشروعهذايتعبر

متعددةحاوياترصيف(13)بإنشاءوذلكالميناءفيللبضائعوالتفريغالشحن

والسقائفالخدميةواألبنيةوالخدماتوالمعداتالملحقاتكافةمعاالغراض

واالرصفةالحاوياتارصفةوبعضالداخليةوالطرقالحديدوسككوالساحبات

.قصرامميناءارصفةمقابل1نهرموقعفي151773مساحةعلىاالختصاصية
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68
:الموانيءالفرص االستثمارية في -ب

:ميناء خور الزبير االغراضرصيف متعدد ( 13)انشاء-3

.جديد : نوع المشروع 

.مليون دوالر 500: كلفة المشروع 

( .ميناء خور الزبير ارصفةجنوب )البصرة : موقع المشروع 

.سنة / طن 4.250.000: الطاقة التصميمية 

ارصفةاءانشنظراً لمحدودية الطاقات االستيعابية لألرصفة في الميناء تم اقتراح 

ارصفةاربعةحديثة منها انبوبيةمستندة على ركائز خرسانيةمسطحة 

.والخدمات االبنيةللحاويات مع 

مع كافة متطلباتها على االغراضرصيف متعدد 13انشاءالمشروع ويتظمن

ميناء خور الزبير وذلك لزيادة طاقات ارصفةجنوب 2م150740مساحة 

سنة وإنشاء /مليون طن ( 4)المناولة لألرصفة حيث تبلغ الطاقة المتاحة حالياً 

.مضاعفة طاقة الميناء الىيؤدي االرصفةهذه 
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:الفرص االستثمارية في المطارات -جـ

علتوسخططوهناكالعراقفيالمطاراتاكبرمنالدوليبغدادمطاريعتبر

الطلبالستيعابالطيرانخدماتالمتعلقةالمجاالتفيجوهريبشكل

جراءإلمؤخراً دوليةجويةخطوطعدةاضيفتلقدالمستقبلفيالمتزايد

ماكاورباالىاضافة،المجاورةالخليجودولالعراقبينمباشرةرحالت

ظاتالمحافبعضفيالدوليةالمطاراتمنعددوجودالىباإلضافةويوجد

االشرفالنجفومطارالبصرةومطارالموصلومطاراربيلمطارومنها

.
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70 :الفرص االستثمارية في المطارات -جـ

مركز وسط بين محافظة بابل وكربالء المقدسة )االوسطمشروع مطار الفرات 

( :والديوانيةاالشرفوالنجف 

.جديد : نوع المشروع 

.غير محدد : كلفة المشروع 

(.كربالء ، النجف ، بابل ، الديوانية)يخدم محافظات : موقع المشروع 

: الطاقة التصميمية 

.سنة / مليون مسافر 6: االولىالمرحلة 

.سنة / مليون مسافر 12: المرحلة الثانية 

.سنة / مليون مسافر 20: المرحلة الثالثة 

طق الفرات والحيوية يعمل على تسهيل النقل في منااالستراتيجيةوهو من المشاريع 

.وتنشيط السياحة الدينية في تلك المحافظاتاالوسط
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71

:الفرص االستثمارية في المطارات -جـ

تم توقيع عقد دراسة الجدوى الفنية واالقتصادية وإعداد التصاميم-

.الشركات الفرنسية احدىللمشروع مع 

.2كم45.717يقع المشروع على مساحة -

.االولىالمرحلة / مكونات المشروع -

.مبنى المسافرين -1

يتحمل نزول طائرة ( code 4f)م4500مدرج بطول -2

(Airbus A380. )

 Code 10)للطائرات صنف ( Contact)موقف (12)-3
E/2C , 2 Code F ) وعدد من موقف الطائراتRemote))
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.م60برج مراقبة جوية بارتفاع -4

( .تعلن مرافقها لالستثمار)مدينة المطار -5

.بهمبنى الشحن الجوي والساحة الخاصة -6

.مرافق صيانة الطائرات -7
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لمشاريع بعض المشاكل والمعوقات التي تواجه تطبيق قانون االستثمار وتنفيذ ا

:االستثمارية 

خطواتالىمعوقات االستثمار في العراق والتي تحتاج اهمنلخص انيمكن 

ع التعامل مع المشارياجراءاتعملية لتعزيز المناخ االستثماري وتبسيط 

ابقة معمول وقوانين ساجراءاتمع االحياناالستثمارية والتي تتقاطع في كثير من 

يمكن المركزية لالقتصاد ومؤسسات الدولة واالدارةالىباالضافةاالنلغاية بها

:نوجزها باالتيان

الحلول المقترحةالمعوقاتت

ونةا  تفعيل المهلة الزمنيةة المحةددة قانعدم 1

ي فةةرايهةةامةةن قبةةل الجهةةات المعنيةةة لبيةةان 

ليهةا المشاريع االستثمارية التي تعةر  ع

الصةةادرة مةةن التاكيةةداتعةةدد بةةالر    مةةن 

العامةةة لمجلةل الةةوبراء بضةةرورة االمانةة

.  االلتزام

الةةةةوبارات ودوالةةةةر الدولةةةةة بالمةةةةدة الزمنيةةةةة الةةةةزام

يةةوم مةةن اجةةل أن تلتةةزم الهي ةةة ( 15)المحةةددة وهةةي 

.يوم المحددة بموجب القانون( 45)الـبمدة 
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عةةدم تفعيةةل نظةةام النافةةدة الواحةةدةي وان ممثلةةي2

ال الوبارات والدوالر في دالرة النافةدة الواحةدة

يمتلكةةةةةون الصةةةةةالحيات للبةةةةة  فةةةةةي مشةةةةةاريع 

االسةةةتثمار التةةةي تعةةةر  علةةةيه  وتعةةةدد ا راء

بخصةةوه هةةدم المشةةاريع وفةةي حةةاالت عديةةدة 

نيةا يكون رفة  بعة  المشةاريع  يةر مسةبب ف

.واقتصاديا

حيات تخويل ممثلي الوبارات والدوالر المختلفة الصةال

ديد لغر  سرعة الب  في المشاريع مع ضةرورة التشة

ا فنيةةا واقتصةةاديا و يأخةةد علةةى أن يكةةون الةةرف  مسةةببا

.القتصاد البلداالكبربنظر االعتبار الفالدة 

انضةةةعف الحمايةةةة للمنتجةةةات المحليةةةة حيةةة  3

الةىادىالكمركيةةالتعرفةإيقاف العمل بقانون 

اريع المستثمرين عن االستثمار في مشعزوف 

.الكمركيةبسبب ضعف الحماية انتاجية

د وكةدل  الجديةالكمركيةةالتعرفةةقةانون لتنفيةد سيكون 

2010لسةةةنة 1تنفيةةد قةةةانوني حمايةةةة المسةةتهل  رقةةة  

اثةةر 2010لسةةنة11وحمايةةة المنتجةةات العراقيةةة رقةة  

علةى كبير في حل هةدم المشةكلة وتشةجيع المسةتثمرين

.مختلفةانتاجيةالدخول بمشاريع 

الضةةةوابط اصةةةداربعةةة  الةةةوبارات فةةةي تةةةاخر4

والتعليمةةةةات التةةةةي تةةةةنظ  عمةةةةل االسةةةةتثمارات 

.ها في المجاالت القطاعية التي تخصاالجنبية

ضةةةةةةوابط وتعليمةةةةةةات عمةةةةةةل اعةةةةةةدادفةةةةةةي االسةةةةةةراع

فةةةةةةةي قطاعةةةةةةةات مختلفةةةةةةةة االجنبيةةةةةةةةاالسةةةةةةةتثمارات 

(و يرها... الصحةيالتعلي يالتربية )
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ة التعامةةل مةةع فةةره عقةةود االسةةتثمار بطريقةة5

ز بعيةةدة عةةن مفهةةوم االسةةتثمار وعةةدم التمييةة

اب بينهةةةا وبةةةين المشةةةاريع التةةةي تنفةةةد لحسةةة

ضةةةمن تخصيصةةةات )المؤسسةةةات الحكوميةةةة 

(.الموابنة االستثمارية

رق تعزيةةز الةةوعي المؤسسةةي بمفهةةوم االسةةتثمار والفةة

مولةةة بينةةو وبةةين المشةةاريع االسةةتثمارية الحكوميةةة الم

من الموابنة العامة للدولة وكيف ان كل منهما يخضةع

.الليات مختلفة في التنفيد واالشراف

ضةةعف االلتمةةان الممنةةوح مةةن قبةةل المصةةارف6

ي العراقيةةة المتخصصةةة النةةاج  عةةن التشةةدد فةة

اجراءات الحيطة المالية مةن جهةة فضةال عةن 

التةةةةةزام هةةةةةدم المصةةةةةارف بسةةةةةقوف محةةةةةددة 

.لاللتمان من جهة اخرى

ام يتطلةةةب تسةةةهيل بعةةة  االجةةةراءات المصةةةرفية باتجةةة

ل تعزيةةز الةةدور التنمةةوي للمصةةارف وخاصةةة فةةي تمويةة

المشةةاريع الصةةغيرة والمتوسةةطة ي فضةةال عةةن اهميةةة

يع تاسةةيل صةةندوق ولنةةي لالسةةتثمار لتمويةةل مشةةةار

.القطاع الخاه المحلي
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عدم قيام الجهات ذات العالقة بتزويد الهيئة 8

الوطنية لالستثمار بقائمة بالفرص 

االستثمارية المتاحة لديها

تعزيز الوعي المؤسسي لمفهوم االستثمار الخاص 

ضعف االئتمان الممنوح من قبل المصارف 9

العراقية المتخصصة الناجم عن التشدد في 

اجراءات الحية المالية من جهة فضالً عن 

التزام هذه المصارف بسقوف محددة 

.باالتمان من جهة اخرى 

تسهيل بعض الاجراءات المصرفية تجاه تعزيز الدور 

التنموي للمصارف خاصة في تمويل المشاريع 

الصغيرة والمتوسطة التي يديرها المستثمرون 

ثامناً  من قانون االستثمار /9العراقيون وتفعيل المادة 

بشان توفير ضروف  ميسرة وتسهيالت مالية 

بالتنسيق مع وزارة المالية فضالً عن دعم وتطوير 

قطاع التامين في العراق 

عدم استكمال التصميم االساس للعديد من 10

المحافظات ادى الى صعوبة وضع خارطة 

استثمارية تحدد المناطق االستثمارية بشكل

.مصنف حسب القطاعات 

االسراع في استكمال التصاميم االساسية في 

المحافظة
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قانون ايجار اراضي االصالح الزراعي 11

لسنة 35للشركات الزراعية واالفراد رقم 

منه 2حيث تتعارض احكام المادة 1983

مع احكام قانون االستثمار اذ انها ال تجيز 

ايجار االراضي الزراعية التي يديرها 

االصالح الزراعي والواقعة ضمن حدود 

.امانة العاصمة او البلديات الى الشركات 

تم مراعاة ذلك ضمن مشروع تعديل قانون االستثمار 

بجعل المشاريع االستثمار مستثناة من احكام المادة 

.المذكورة 

لسنة 20قانون االستثمار الصناعي رقم 12

حيث تطلب دائرة التنمية الصناعية 1998

سحب االرض من المشروع المؤسس 

بموجب قانون االستثمار الصناعي في حالة 

رغبة المستثمر شموله بقانون االستثمار 

.المعدل 2006لسنة 13رقم 

تم مراعاة ذلك ضمن مشروع تعديل قانون االستثمار 

بالحفاض باالرض التي خصصت له بموجب قانون 

التنمية الصناعية
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78 نظام فروع ومكاتب الشركات االجنبية في 13

الذي يعتمد 1989لسنة 5العراق رقم 

س العقود مع الدولة واالتفاقيات الثنائية كاسا

.لفتح الفروع 

تم التوصل الى االتفاق حيث جرى اعتماد اجازة 

االستثمار الممنوحة الى المستثمر كاحد اسباب فتح 

.فرع للشركة 

المرقم ( المنحل)قرار مجلس قيادة الثورة 14

الخاص بتحديد مساحة 1988لسنة 940

ة الوحدات السكنية للبناء االفقي في االقضي

والنواحي، حيث اشترط القرار المذكور ان 

، وهو ما 2م300التقل مساحة البناء عن 

يتعارض مع قانون االستثمار حيث يتم بناء

وحدات سكنية بطريقة البناء االفقي 

م 200و 150بمساحات معقولة تصل الى 

والتتم الموافقة عليها من قبل مديريات 2

البلديات في المحافظات استناداً على القرار 

.المذكور

تم صدور فتوى من مجلس شورى الدولة باستثناء 

المشاريع االستثمارية من الخضوع الحكام هذا القرار 

والسماح بانشاء وحدات سكنية بطريقة البناء االفقي

للمشاريع السكنية المقامة 2م300بمساحات تقل عن 

.بموجب قانون االستثمار حصرا
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صعوبة تخصيص االراضي االستثمارية 15

للمستثمرين ومعوقات توقيع العقد 

االستثماري لالرض من قبل الجهات المالكة 

ك بسبب التعامل البيروقراطي والروتيني لتل

. الجهات 

تبسيط االجراءات المتعلقة بتخصيص االراضي 

للمستثمرين وتسهيل توقيع العقود او نقل ملكية 

االراضي المتاحة لالستثمار الى هيئات االستثمار 

.المختصة 
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الصغائكمشكراً 


