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Introduction

-The most important investment attracting elements 

are privileges, guarantees and the economic 

stability and also incentives that help the 

investors to    trust the environment in which 

they invest and make them more confident 

regarding their money and possessions. 

-The political stability and economic environment 

stability , facilitating  land ownership, reducing 

the barriers and improving the infrastructure, all 

are attractive elements for the capitals.

-Incentives and guarantees mentioned in the 

investment law No. 13 for 2006 all  are effective 

elements in attracting investment specially 

when Iraq is presenting a new environment for 

investing through providing a lot of investment 

opportunities.

-The investment law opened the door wide to Iraqi and 

foreign investors in all sectors except for 

investing in Oil and Gas (extraction and 

production) and banks and insurance 

companies.

مقدمة 
إن منننن  هنننم عوامنننت جنننت  االسنننتثمارات هننني 

ادي االمتيازات والضمانات واالسنتقرار االقت ن
مرين وكتلك توفر الحوافز التني تسناعد المسنتث
يهنننا علنننى الو نننوي بالليئنننة التننني يسنننتثمرون ف

وتجعلهننننننم اكثننننننر اطمئنانننننننا  علننننننى امننننننوالهم 
.وممتلكاتهم

قت ناد فاالستقرار السياسي واسنتقرار بيئنة اال
الكلنننننني ملكيننننننة الرو وتقلنننننني  الحننننننواجز 
وتحسنننين اللننننى التحتينننة كلهنننا عوامنننت جا بنننة

.لرؤوس الموال
ن إن الحوافز والضمانات التني وردت فني قنانو

كلهننا عوامننت 2006لسنننة 13االسننتثمار رقننم 
فعالنننة فننني جنننت  االسنننتثمارات   و نننا وان 
ر العننراي بيئننة جينندة لالسننتثمار مننن  ننالل تننوف

.الكثير الفرص االستثمارية 
فنننتح القنننانون كافنننة مجننناالت االسنننتثمار  منننام 

ناء المسننننتثمرين العننننراقيين والجاننننن  باسننننتث
فط اسنتررا  وإنتنا  الننمجاالت االستثمار فني

السننننتثمار فنننني قصنننناعي الم ننننار  واوالغنننناز 
.وشركات التامين
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The most significant duties of NIC 
are:

1. Laying out the national policies for 

investment and preparing strategic projects 

plan with federal  natural of medium and 

small projects.

2. Granting the projects (which is covered by 

the provisions of this law) all the privileges 

and the needed  guarantees for the project 

continuance and development in order to 

enhance the competitive capacity in local 

and foreign markets.

3. Establishing one stop shop which will 

simplify the process of granting the 

investment license .

4. simplifying allocating the required lands and 

rent them for the projects. Rent price shall 

be determined by the commission in 

coordination with concerned authorities.

5. In addition to other duties included within 

the law.

مهام الهيئة الوطنية لالستثمار

:وابرز مهامها 

ة رسم السياسنات الوطنينة لالسنتثمار واعنداد  ارطن1.

المشننننناريت السنننننتراتيجية  ات الصنننننابت االتحنننننادي 

.والمشاريت المتوسصة وال غيرة

منننننح المشنننناريت المشننننمولة بااكننننام هننننتا القننننانون 2.

ت االمتيازات والضمانات الالزمة السنتمرار المشناري

واي وتصويرها بما يعنزز قندرتها التنافسنية فني السن

.المحلية واالجنلية

نفيننت إنشنناء النافننتة الواانندة التنني سننتقوم بتسننهيت ت3.

.منح اإلجازات االستثمارية

امة تسهيت تر ي  الراضي الالزمة وتأجيرها إلق4.

المشنننناريت بمقابننننت تحنننندده الهيئننننة بالتنسنننني  مننننت

.الجهات  ات العالقة

.وغيرها من المهام اال رى التي ضمنها القانون5.
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The Governorates and Regional 

Commissions duties

1. Promoting investments

2. laying out investment strategies not to 

contradict with the investment policy of 

the national investment commission.

3. Coordinate strategy and plans with the 

national investment commission. 

4. preparing investment opportunities list 

in the areas subject to its authority. 

5. opening branches in the areas subject to 

its authority through consulting with the 

national investment commission to 

insure providing the legal conditions.

6. PICs  are authorized to grant investment 

licenses for projects of a value between (250 

thousand dollars to 250 million dollars).

مهام هيئات المحافظات واألقاليم

تشجيع االستثمار1.

ياسة وضع الخطط االستثمارية بما ال يتعارض والس2.

يم تنظ)االستثمارية للهيئة الوطنية لالستثمار 

(.اختيار المشاريع حسب خطة التنمية الوطنية

يتعلق التنسيق مع الهيئة الوطنية لالستثمار فيما3.

.بالخطط والتسهيالت االستثمارية

ضعة إعداد قوائم بفرص االستثمار في المناطق الخا4.

.لها

مع فتح فروع في المناطق الخاضعة لها بالتشاور5.

وط الهيئة الوطنية لالستثمار لضمان توفر الشر

.القانونية

إلف ( 250)صالحية منح إجازات االستثمار من 6.

.مليون دوالر( 250)دوالر ولغاية 
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يمهيئات المحافظات واألقالمارالهيئة الوطنية لالستث

ة رسم السياس:مسؤولياتها

ع الوطنية لالستثمار ووض

الضوابط لها ومراقبة 

.تطبيقها

التخطيط :مسؤولياتها

قليم االستثماري على مستوى األ

.أو المحافظة

المشاريع :اختصاصها

جية االستثمارية الستراتي

.ذات الطابع االتحادي

المشاريع التي:اختصاصها

تقع ضمن حدودها الجغرافية 

عدا تلك ذات الصفة 

.الستراتيجية االتحادية

يديرها : إدارة الهيئة

11مجلس إدارة من 

اعضاء بضمنهم رئيس 

الهيئة ونائبه من ذوي 

.الخبرة واالختصاص

يديرها : إدارة الهيئات

اعضاء في 9مجلس إدارة من 

به االقل من ضمنهم الرئيس ونائ

من ذوي الخبرة واالختصاص 

سنوات 10مدة التقل عن 

حاصلين على شهادة جامعية 

.تتناسب واختصاص الهيئة

Commissions of regions and 

governorates

The national investment 

commission

Responsibilities: investment 

planning at the 

governorate and regional 

level.

Responsibilities: laying 

out the national 

investment policy and 

setting down its 

disciplines and 

monitoring their 

implementations.

Specializations: projects that 

subject to its 

geographical borders 

except those with 

strategic federal nature.

Specializations: strategic 

investment projects with 

federal nature. 

Commissions administration: run 

by a board of directors, 9 

members including the 

commission’s CEO and 

deputy  Both of 

specialized experts for at 

least 10 years with a 

university degree 

appropriate to the 

specialization of the 

commission.

Commission 

administration: run by a 

board of directors, 11 

members including the 

commission’s chairman 

and vice chairman. Both 

of specialized experts.  
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Commissions connectedness: it is 

connected to the regional  prime 

minister and subject to the 

regional councils  monitoring and 

the governorate commission is 

connected to the governor and 

subject to the governorate 

council monitoring. 

Commission connectedness: 

the commission is connected 

with the prime minister and 

subject  to the council of 

ministers monitoring.

Establishing request: submit the request 

to the commission and take 

decision during 45 days from 

submitting the request date.

Establishing request: submit 

the request to the commission 

and take decision during 45 

days from submitting the 

request date.

In case the establishing  request is 

denied the requester have the 

right to complain to the chairman 

of the regional or governorate 

commission during 15 days of 

the request denial and the 

commission chairman take 

decision on the complaint 

during7 days.

In case the establishing  

request is denied the requester 

have the right  to complain to 

the chairman of the national 

investment commission during 

15 days of the request denial 

and the commission chairman 

take decision on the complaint 

during7 days.

The requester have the right to object on 

the chairman denial for his 

complain to the authority which 

the commission is connected to 

during 15 days from the date of 

refusing complain  and the 

decision will be final.

The requester have the right to 

object on the chairman denial 

for his complain to the 

authority which the 

commission is connected to 

during15 days from the date of 

refusing complain  and the 

decision will be final.

هيئات المحافظات واألقاليمالهيئة الوطنية لالستثمار

رئيس ترتبط الهيئة ب : ارتباط الهيئة

مجل   س ال    وزرا  وتخض   ع لرقاب    ة 

.مجلس الوزرا 

ت    رتبط ب    رئيس: ارتب    اط الهيئ    ات

وزرا  االقل  يم وتخض  ع لرقاب  ة مجل  س

محافظ االقليم وترتبط هيئة المحافظة بال

.وتخضع لرقابة مجلس المحافظة

يق   دم الطل   ب ال     :طل   ب التسس   يس

يوما 45الهيئة ويبت فيه خالل مدة 

من تاريخ تقديم الطلب

يق   دم الطل   ب ال     :طل   ب التاس   يس

يوم  ا 45الهيئ  ة ويب  ت في  ه خ  الل م  دة 

.من تاريخ تقديم الطلب

 ف   ي حال   ة رف   ض طل   ب التسس   يس

س فلص احب الطل  ب ال تظلم ل  د  رئ  ي

15الهيئ  ة الوطني  ة الس  تثمار خ  الل 

س يوما من تاريخ الرفض ويبت رئي

أيام7الهيئة بطلب التظلم خالل مدة 

 ف   ي حال   ة رف   ض طل   ب التاس   يس

فلص   احب الطل   ب ال   تظلم ل   د  رئ   يس 

15هيئ   ة المحافظ   ة او االقل   يم  خ   الل 

يوم  ا م  ن ت  اريخ ال  رفض ويب  ت رئ  يس

.ايام7الهيئة بطلب التظلم خالل مدة 

ر لصاحب الطلب االعتراض عل  قرا

رئ  يس الهيئ  ة ب   رفض تظلم  ه ل   د 

ل الهيئ ة  خ البهاالجهة التي ترتبط 

يوم  ا م  ن ت  اريخ رف  ض ال  تظلم 15

.ويعد القرار باتا  

ر لصاحب الطلب االعتراض عل  قرا

جهة رئيس الهيئة برفض تظلمه لد  ال

يوم ا 15خالل الهيئةالتي ترتبط بها 

م  ن ت  اريخ رف  ض ال  تظلم ويع  د الق  رار

. باتا  

Comparison between national investment 

and the commissions of the regions and governorates
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PRIVILAGES
Investor, whether Iraqi or foreigner, shall enjoy the 

following privileges :

-The right to repatriate in convertible currency 

capital brought into Iraq, and any profits 

derived there from.

-Trade in shares and bonds listed on the Iraq 

Stock Exchange.

-Form investment portfolios of shares and 

bonds.

-Investors may rent or lease land needed for their 

projects for the term of the investment 

project, provided the term  not exceed 50 

years renewable. 

-Foreign investors shall have the right, for the 

purposes of housing projects, to acquire land 

at a price negotiated     with the land owner, 

and on the condition that the ownership 

should be transferred to the Iraqi people after 

accomplishing the project .

-The Commission may facilitate the allocation of the 

required lands for Exempt Projects and rent 

them. 

-Investors may insure Investment Projects with any 

duly licensed foreign or national insurance 

company of their choice.

المزايا
:يتمتع المستثمر، سوا  كان أجنبيا او عراقيا بالمزايا اآلتية

الع  راو وعوائ  دع وبعمل  ة ال   هخ  رار رأس الم  ال ال  ل  ادخل  إ

. قابلة للتحويل

 س  هم والس  نداتوراو المالي  ة باألل  أالت  داول ف  ي س  وو الع  راو

.المدرجة فيه 

تكوين المحافظ االستثمارية في األسهم والسندات. 

و المس  اطحة للم  دة الت  يأراض  ي الالزم  ة للمش  روع اس  تئجار األ

ن ع  يك  ون فيه  ا المش  روع االس  تثمار  قائم  ا  عل    إن ال تزي  د

.خمسين سنة قابلة للتجديد( 50)

مش  اريع اكس  كان ح  قغ  راضألجنب  ي للمس  تثمر العراق  ي واأل

رط بش  االحتف  اظ ب  األرض بمقاب  ل يح  دد بين  ه وب  ين مال    األرض 

.كمال المشروع إتملي  الوحدات السكنية للعراقيين بعد 

قام   ة جيره   ا كسراض   ي الالزم   ة وتتخص   يص األالهيئ   ةتس   هل

.المشمولةالمشاريع

  ني ة شركة ت سمين وطأ  التسمين عل  المشروع االستثمار  لد

.جنبية يعتبرها مالئمةأو  أ

REPUBLIC OF IRAQ
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الضمانات
 ن ف ي م ن غي ر الع راقيييحق للمستثمر توظيف واس تخدام ع املين

.استخدام عراقي يمل  المؤهالت الالزمةامكانيةحالة عدم 

 اريع والع املين ف ي المش االجنبيمنح المستثمر تسهيل معامالت

ي ف االقامةوحق الدخول والخرور االستثمارية من غير العراقيين

.العراو

 لا تسميم المشروع االستثمار  المشمول بإحكام هاوعدم المصادرة

وعدم بات بحقه حكم قضائيمايصدرجز   باستثنا  اوالقانون كال  

ز ا  ج  اوللمنفع ة العام  ة ك  ال  االن زع ملكي  ة المش  روع االس  تثمار  

.وبتعويض عادل

يحول وا انداريين غير العراقيين في المشروعللعاملين الفنيين واأل

.بعملة قابلة للتحويل خارر العراوال رواتبهم وتعويضاتهم 

 ازل التن  اوللمس  تثمر ، بموافق  ة الهيئ  ة ، بي  ع الموج  ودات المعف  اة
انه  لا الق  انون عل    احك  اممس  تفيد م  ن اخ  رمس  تثمر ال   عنه  ا 

 .يستعملها في مشروعه

 خص   ش ألالهيئة بيع الموج ودات المعف اة اشعارللمستثمر بعد
حكام ه لا الق انون بع د دف ع الرس ومسبغير مشمول اخرمشروع او

.والضرائب المستحقة عنها 

 تصدير الموجودات المعفاة اعادةللمستثمر بموافقة الهيئة.

 ات دولي ة ب ين وفقا  التفاقياضافيةبمزايا االجنبييتمتع المستثمر

د ك ان الع راو ق االط رافاتفاقيات دولي ة متع ددة اوالعراو ودولته 

.اليهاانضم 

 Investors shall have the right to employ and use 

non-Iraqi workers if qualified Iraqis are unavailable.

 Facilitated residency formalities for foreign 

investors and non-Iraqis working in Investment 

Projects.

 There shall be no seizure or nationalization of a 

Project covered by the provisions of the law, in 

whole or in part, except by order of the court. 

 Non-Iraqi technicians, and administrators working 

in any Project shall have the right to transfer their 

salaries and other compensation abroad in 

convertible currency.

 With the approval of the Commission, Exempt 

Investors may sell exempted fixed assets or 

relinquish them to other investors benefiting from 

the provisions of this law, for use in another 

Exempt Project.

 Exempt Investors may sell exempted fixed assets to 

any person or other project not subject to the 

provisions of this law after paying the outstanding 

fees and taxes.

 Exempt Investors may re-export the exempted fixed 

assets

 Foreign investors shall enjoy any other extra 

privileges according to the terms of bilateral or 

multinational agreements to which Iraq is a party.

REPUBLIC OF IRAQ
NATIONAL INVESTMENT 
COMMISSION

جمهورية العراق 
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- The licensed investment project shall enjoy the privilege of 

exemption from taxes and fees for period (10)   years 

from the starting date of work according to economic 

development degree for the area and the nature of the 

investment project.

- The commission has the right to extend the period of the 

exemption from taxes and fees up to (15) years   

proportionally with the increase of Iraqi investor 

participation in the project, if the Iraqi investor        

partnership in the project is more than 50%.

- Assets imported for investment project shall be exempted 

from taxes on condition that the assets should   be 

imported within (3) years from the date of granting 

the license.

- Imported assets required for the project expansion, 

development, modernization shall be exempted from   

taxes if that leads to increase the designed 

production capacity, to be imported in (3) years.

- spare parts needed for the project with a value up to (20%) 

twenty percent of the fixed assets value are      

exempted from taxes under  condition that not to be 

used by the investor for other purposes they  (spare 

parts) were imported for.

- Hotels, tourist institutions, hospitals, health facilities, 

rehabilitation centers, and educational and                

scientific organizations projects shall be granted 

additional exemptions from duties and taxes on      

their imports of furniture, furnishings and requisites 

for renewing and updating purposes at least once      

every (4) years.

االعفا ات
    ن م  عف  ا االس  تثمار م  ن الهيئ  ة باألاج  ازةيتمت  ع المش  روع الحاص  ل عل

س نوات م ن ت اريخ ب د  التش غيل التج ار ( 10)الضرائب والرس وم لم دة 

.  حسب درجة التطور االقتصاد  للمنطقة وطبيعة المشروع االستثمار

 كل م  ن الض  رائب والرس  وم يتناس  ب بش  االعف  ا للهيئ  ة زي  ادة ع  دد س  ني

ال  ل طرد  مع زيادة نسبة مشاركة المستثمر العراقي ف ي المش روع لتص 

م ن ث راككانت نسبة شراكة المستثمر العراقي في المشروع الاسنة ( 15)

50. %

 المشروع االس تثمار  م ن الرس ومغراضألالموجودات المستوردة اعفا

اج ازةس نوات م ن ت اريخ م نح ( 3)الع راو خ الل ال  ادخاله ايتم انعل  

.االستثمار 

   ط ويرع تاوتعف  الموجودات المستوردة الالزمة لتوسيع المش روع المعف

انزي ادة الطاق ة التص ميمية ، عل  ال لل  اد الاتحديثه من الرسوم او

.سنوات ( 3)خالل ادخالهايتم 

 الانالمش  روع م  ن الرس  وم عل    غ  راضألتعف    قط  ع الغي  ار المس  توردة

م ن قيم ة ش را  ئ ةاعش رين م ن الم% ( 20)تزيد قيم ة ه لع القط ع عل   

وردة المس تاالغ راضالمس تثمر لغي ر بهاال يتصرف انالموجودات بشرط 

.من اجلها

سس ات تمنح مش اريع الفن ادو والمؤسس ات الس ياحية والمستش فيات والمؤ

افيةاض اعف ا اتوالمؤسس ات التربوي ة والعلمي ة هي لسالتالصحية ومراكز 

التح   دي  غ   راضألوالمفروش   ات والل   وازم االث   ا م   ن رس   وم اس   تيراد 

.االقلسنوات في ( 4)والتجديد مرة كل 

Exemptions 
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One of the first duties of the investment 

commissions is establishing one stop 

shop for the investors services 

consist of representatives from the 

ministries and related authorities. 

when establishing this stop shop, the 

investor shall be granted the 

establishing license after submitting a 

request to the commission attached 

with the following :

-financial efficiency from a reliable  bank. 

-a list of project implemented by the 

investor in Iraq or abroad. 

-feasible study and project details . 

-time table for project execution.

-project estimated cost.

اءانشاواجبات هيئاات االساتثمار هاو اولىمن ان

بين نافااذة واحاادة لخاادمات المسااتثمرين تضاام مناادو

ومان خاالل .من الاواارات والجهاات ذات العالقاة

انبعاد التأسيساجااةتأسيس هذه النافذة يتم منح 

:                                ا ياأتيماباهالهيئة مرفا  الىيقدم المستثمر طلبا 

كفااااااااااءة مالياااااااااة مااااااااان مصااااااااار  معتماااااااااد                                -

أقامهاا المساتثمر وانجاهااقائمة بالمشاريع التي -

خارجاااااااااااااااااااااااه                                          اوفاااااااااااااااااااااااي العااااااااااااااااااااااارا  

تفاصااااايل المشاااااروال الماااااراد االساااااتثمار فياااااه -

والجدوى االقتصادية 

جدول امني النجاا المشروال  -

الكلفة التقديرية للمشروال-

The procedures of granting investment 

license and establishing the project

إجرا ات منح اجازة االستثمار

وتسسيس المشروع

REPUBLIC OF IRAQ
NATIONAL INVESTMENT 
COMMISSION

جمهورية العراق 
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The procedures of granting investment 

license and establishing the 

project

In accordance with what is mentioned above, 

the request shall be checked by the concerned 

commission and license shall be granted. in 

case of disagreement between the 

commission decision and the concerned 

authorities about granting the license the 

disagreement shall be referred to the prime 

minister for final act (other than regional 

commission). the requester have the right to 

complain to chairman of the national, regional 

or provincial commission in case his request 

is denied during 15 days from the date of  

denial. Decision to be taken during 7 days and 

the requester have the right to object to the 

upper level  which the commission is related 

to during 15 days from the date of the 

complaint’s denial and the decision is 

considered conclusive.

االستثمار وتسسيس اجازةمنح اجرا ات

المشروع

وفااي ضااوء مااا تقاادم يااتم دراسااة الطلااب ماان قباال

.المطلوبةاالجااةالهيئة المختصة ومنح 

ات في حالة الخاال  باين قارار الهيئاة والجهاات ذ

س رئاايالااىيرفااع الخااال  االجااااةالعالقااة بماانح 

انا كماا(.االقاااليمغياار هيئااات )الااواراء للباات فيااه

اولصااااحب الطلاااب الاااتظلم لااادى رئااايس الهيئاااة 

أسيس المحافظة في حال رفض طلب التاواالقليم

ويبااات فاااي .يوماااا مااان تاااري  الااارفض15خااالل 

ولصاااحب الطلاااب ايااام7الطلااب المقاادم خااالل 

االعتاااراض علاااى قااارار رئااايس الهيئاااة المعنياااة 

لهيئاة ابهاابرفض تظلمه لادى الجهاة التاي تارتبط 

يوماا مان تااري  رفاض الاتظلم 15المعنية خاالل 

. ويعد قرارها باتا  

REPUBLIC OF IRAQ
NATIONAL INVESTMENT 
COMMISSION

جمهورية العراق 
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1. Adding the "Developer" concept, which refers to any natural or legal person 
who has obtained an investment license in construction of housing cities sector 
and other investment zones sectors or any other sector suggested by the 
Commission after granting the approval of the Cabinet of the Council of 
Ministers. In addition to including the "Developer" concept  refers to any 
natural or legal person of which a part of its investment project ownership is 
partially transferred to, for development purposes within the suggested sectors.

2. Engaging the mixed sector in any investment field as the law has only focused 
on encouraging Iraqi and foreign private sector.

3. Encouraging (Iraqi and foreign investors) through providing affordable loans for 
investors on the condition that the investor should abide to accomplish 25% of 
the project. These loans are granted for housing projects and for the final 
beneficiary while the law previously used to grant loans exclusively for Iraqi 
investors.

4. Granting the ownership of state and public sector lands for Iraqi and foreign 
investor for holding housing projects through an allowance if it was within the 
basic design.

5. Granting the ownership of state and public sector lands for Iraqi and foreign 
investor for holding industrial projects and the Iraqi investor can enter into 
partnerships with the foreign investor in funding the project or for management 
issues.

6. Holding industrial investment projects and warehouses for the agricultural 
sector on an agricultural land and agricultural contracts inside and outside the 
basic design.

إضننافة مفهننوم المصننور وهننو كننت شننر  طليعنني  و معنننوي اا ننت 1.

علننى إجننازة االسننتثمار فنني قصنناعي بننناء المنندن السننكنية والمننناط 

االسننتثمارية  و  ي قصنناع ت ننر تقترانن  الهيئننة بعنند موافقننة مجلننس

و إضافة مفهوم المصور الثانوي وهو كت شر  طليعني  , الوزراء 

معنننوي تنتقننت إلينن  ملكيننة جننزء مننن المشننروع االسننتثماري لغننرو

.تصويره ضمن القصاعات المقتراة 

إد ننال القصنناع المرننتلط إلننى مجننال االسننتثمار ايننق كننان القننانون قنند2.

.اقت ر على تشجيت القصاع الراص العراقي والجنلي 

روو تشننجيت المسننتثمرين العننراقيين والجاننن  مننن  ننالل تننوفير قنن3.

منننن  % 25ميسنننرة لهنننم علنننى  ن يراعننني انجننناز المسنننتثمر نسنننلة 

المشنننروع وبضنننمان منشنننعت المشنننروع وتمننننح قنننروو ميسنننرة 

ابقا قنند للمشناريت السنكنية وللمسننتفيد النهناثي اينق كننان القنانون سن

.اقت ر على المستثمرين العراقيين فقط 

شناريت تمليك المستثمر العراقي  و الجنلي الراضي المر  نة للم4.

 نميم السكنية والعاثدة للدولة والقصاع العام بلدل إ ا كانت ضمن الت

.الساس وبدون بدل إ ا كانت  ار  الت ميم الساس 

ناعية تمليك المستثمر العراقي الراضني المر  نة للمشناريت ال ن5.

والعاثنندة للدولننة والقصنناع العننام ويجننوز عقنند شننراكة مننت المسننتثمر

.الجنلي في التمويت  و اإلدارة 

إقامننننة مشنننناريت اسننننتثمارية  ننننناعية ومرننننازن  ا ننننة بالقصنننناع 6.

الزراعي علنى الراضني الزراعينة والعقنود الزراعينة دا نت و نار  

.الت ميم الساس 

The most important points that were 

included within the second amendment of 

investment law no. 13 of 2006

انون أهم النقاط التي تناولها التعديل الثاني لق

المعدل2006لسنة 13االستثمار رقم 
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7. Investing in suspended projects in all sectors of strategic and federal nature for 
rehabilitation purposes.

8.Granting the investor tax-levy exemption for their investment projects that has obtained an 
investment license for a period of (10) years starting from the date of the commercial 
operation and for each phase of the project  phases, this does not include customs 
exemption. It also granted exemption for the imported assets provided that these assets 
should be imported to Iraq during the execution project phases and before the commercial 
operation for each phase of the project phases as per the basic design and execution timeline 
for the project for a period of (3) years starting from the date of granting the investment 
license. The above mentioned was considered to be an obstacle for t investors and it was 
modified and solved in the new amendment of law. The amendment also included 
exempting the housing investment project of laying out borders of lands fees and 
registration fees including fees of transferring housing units for purchasers. The amendment 
also granted tax-levy exemptions for imported raw materials for commercial operations 
which are part of manufacturing food stamp, medication, and construction materials 
provided being an environmental friend. also according to the contribution to the local 
market in manufacturing the product, this is considered as a support for the local 
production.

9.Granting the One-Stop Shop the permission to present the necessary recommendations to 
the Chairman of NIC for granting investment licenses.

10.Granting the investor, after obtaining the investment license, the investor shall enjoy a 
number of privileges granted under the issuance of this badge. 

11.Adding a text where the investor can raise a complaint in case of withdrawal of investment 
license.

12. partnership projects between public and private sector are covered by the provisions of 
this law.

ي االستثمار في المشاريت المتوقفة في كافة القصاعات  ات الصابت االستراتيج. 7

.واالتحادي لغرو تأهيلها وتنفيتها

منح إعفاءات من الضراث  والرسوم للمشاريت الحا لة على إجازة استثمار لمدة . 8

  عشر سنوات اعتلارا من تاريخ بدء التشغيت التجاري لكت مرالة من مراال( 10)

ة وال يشمت  لك اإلعفاء من الرسوم الكمركية كما انجاز إعفاء الموجودات المستورد

ها لغرو المشروع االستثماري من الضراث  والرسوم الكمركية على  ن يتم إد ال

مرالة إلى العراي  الل مراات إنشاء المشروع وقلت اللدء بالتشغيت التجاري في كت

لقانون من مراال  وف  الت ميم الساسي للمشروع والمدة الزمنية لتنفيته ايق  ن ا

سابقا قد  عفى الموجودات المستوردة لمدة  الث سنوات واعتلارا من تاريخ منح

ي إجازة االستثمار وكان  لك يشكت عقلة  مام المستثمرين ايق تم معالجة  لك ف

راز كما تضمن إعفاء المشروع االستثماري السكني من رسوم اإلف. التعديت الجديد

كما .ورسوم التسجيت العقاري وبضمنها رسوم انتقال الوادات السكنية للمواطنين

وم تضمن إعفاء الولية المستوردة لغراو التشغيت التجاري من الضراث  والرس

رط  ن الكمركية والدا لة في ت نيت مواد اللصاقة التموينية والدوية واإلنشاثية ش

.تكون  ديقة للليئة 

ن كما تضمن إعفاء المواد الولية المستوردة لغرو التشغيت التجاري للمشروع م

لمنتج الضراث  والرسوم الكمركية وفقا لنسلة مساهمة المواد المحلية في ت نيت ا

.وهتا يشكت دعما مهما للمنتجات المحلية 

الهيئة إعصاء  الايات واسعة للنافتة الواادة بتقديم التو يات المناسلة إلى رثيس. 9

.لمنح اإلجازة االستثمارية 

ن يتمتت منح المستثمر بعد ا ول  على اإلجازة االستثمارية هوية  ا ة بالمستثمري. 10

.بموجلها باالمتيازات 

.إضافة ن  يتضمن التظلم من قرار سح  اإلجازة االستثمارية. 11

. تشمت مشاريت الشراكة بين القصاع العام والراص بأاكام هتا القانون . 12

The most important points that were 

included within the second amendment of 

investment law no. 13 of 2006

انون أهم النقاط التي تناولها التعديل الثاني لق

المعدل2006لسنة 13االستثمار رقم 
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قطاع الكهرباء

ات البخارية  -1 محطة الخير

.بغداد/ ميكاواط 1200

توسيح محطة الرشيد -2

بغداد/ ميكاواط  250

وع الحيدرية-3 مشر

.النجف/ ميكاواط320

وع الديوانية-4 مشر

الديوانية/ميكواط 990



ELECTRICITY SECTOR

1. Al Khairat Steam 
Station- 1200 
mw/Baghdad 

2. Expanding Al Rasheed 
Station -250 mw/ 
Baghdad 

3. Al Haidariya Project-
320 mw/ Najaf 

4. Al Dewaniya Project-
990 mw/ Dewaniya 

1-  محطة الخيرات البخارية

.بغداد/ ميكاواط 1200

2- توسيح محطة الرشيد

250  بغداد/ ميكاواط

3-مشروع الحيدرية

320النجف/ ميكاواط.

4-مشروع الديوانية

990 الديوانية/ميكواط

16
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الرط الداثري 

بغداداول مدينة 

Circle line around Baghdad 

ر طنول المسنا(.. سنوتكني)من قلت الشركة االستشارية اإليصالينة 1982الت اميم التف يلية معدة سنة 

.كم( 284)كم والصول الكلي للمسار الرثيسي والرصوط الفرعية ( 112)المزدو  هو ( الحلقي)الداثري 

Detailed designs were conducted 1982 by Italian consulting company (Sotkny) 

circle double line length (ring) 112km, total length main and branches 284km. 

فاو–ب رة 

Basra –Faw

(.دورش كرو )إعداد الت اميم التف يلية للمشروع اديثا  من قلت الشركة االستشارية اللمانية تم 

Detailed designs were recently conducted by German consulting (Drosh

Group) 

•مشروع القصار  المعل  

Mono Rail Project 

مقترح انشاء مشروع ايوي و ات مردودات مالية جيدة والمعد من قلت شركة الستوم الفرنسية 

Vital project with good financial revenues, prepared by French Alstom Co. 

والرنط الفرعني ( ب رة-عمارة -كوت -بغداد )

( م ق ر–شعيلة –نا رية –كوت )

(Baghdad- Kut- Basra) branch line 

(Kut- Nasriya- Sheaba- Um Qasir) 

مننن قلننت الشننركة االستشننارية اللريصانيننة 1982معنندة عننام / الت نناميم التف ننيلية قديمننة ومفقننودة

كنم منزدو  ( 504)بصنول ( ب نرة–عمنارة –كنوت –بغنداد )الرط الرثيسني (.. هندرسون هيوجز)

.كم مزدو ( 406)بصول (  م ق ر–شعيلة –نا رية –كوت )والرط الفرعي 

Detailed designs were conducted by British consulting company (Henderson 

Hughes) 1982, now old and lost. Main line 504km, double (Baghdad- Kut-

Emaraa- Basra, branch line 406km, double (Kut- Nasriya- Sheaba-Um Qasr)

29/12/2016في4236وكتاب هيئة استثمار بغداد المرقم 23/10/2016في 480لجنة الشؤون االقتصادية المرقم / حسب كتاب مجلس الواراء •



INDUSTRYالقطاع الصناعي SECTOR

18

ر او استثمار ملاشالغتاثية العديد من الم انت التي تحتا  الى مشاركة وتصويرالشركة العامة لل ناعات 

State Company for Food Industries : factories require partnership, development or 

direct investment. 

او استثمار ملاشر العديد من الم انت التي تحتا  الى مشاركة وتصويراإلنشاثيةالشركة العامة لل ناعات 

State Company for construction Industries : factories require partnership, development or direct investment. 

ر او استثمار ملاشالعديد من الم انت التي تحتا  الى مشاركة وتصويروالورقيةالشركة العامة لل ناعات اللتروكيمياوية 

State Company for petrochemicals and paper Industries : factories require partnership, development or direct 

investment. 

او استثمار ملاشر العديد من الم انت التي تحتا  الى مشاركة وتصويرواإلطارات الشركة العامة لل ناعات المصاطية 

State Company for rubber and tires Industries : factories require partnership, development or direct investment. 

State Company for Iraqi Cement  : factories require partnership, development or direct investment. 

الشركة العامة لالسمنت العراقية 

العدي   د م   ن المص   انع الت   ي تحت   ار ال     مش   اركة 

وتطوير او استثمار مباشر 



INVESTMENTالفرص االستثمارية في قطاعات مختلفة 

OPPORTUNITIES IN DIFFERENT SECTORS

19

مش روع عل   مس تو  50فرصة سكنية عل  مستو  الوزارات وكلل  اكثر من 46تتوفر اكثر من قطاع السكن 

.المحافظات 

Housing sector: ministries announced 46 opportunity, provinces announced 50 

project. 

.فرصة موزعة عل  مختلف المحافظات 74تتوفر قطاع السياحة 

Tourism sector: 74 opportunity in various provinces

.فرصة 12فرصة متنوعة في مجال التربية وكلل  التعليم العالي 47تتوفر قطاع التربية 

Education sector: 47 opportunity in undergraduate levels, 12 in higher education. 

فرصة من مجمعات رياضية ومسابح ونواد  266قطاع الرياضة والشباب  

Youth and Sport sector: 266 opportunity in clubs, pools and sport centers 


