دليل المستثمر
واسط بأختصار
تأسست محافظة واسط في القرن الخامس الميالدي وسط العراق االمر الذ اكسبها اهمية كبيرة
على مدار التاريخ كما اشتهرت بطابعها الزراعي المتميز .
يبلغ عدد سكانها حوالي مليونا واربعمائة وخمسون الف نسمه يتوزعون بنسبة  %48في
االرياف و %52في المدن  .وتبلغ مساحتها 17153كم وتشكل ما نسبته  %3,9من مساحة
العراق الكلية .
مركزها مدينة الكوت وهي شبه جزيرة تحيط بها مياه نهر دجلة من الشرق والغرب والجنوب
وفيها احد المعالم البارزة في البالد  -سدة الكوت الشهيرة -التي انشأت في ثالثينيات القرن
الماضي لتنظيم وتوزيع مياه نهر دجلة من خالل فرعي ال نهر الدجيلة والغراف اللذان يغذيان
مساحات زراعية واسعة في معظم المناطق الواقعة جنوب المحافظة .
طبيعة ارضها سهلية ومناخها انتقاليا بين مناخ البحر المتوسط والمناخ الصحراوي  .وتتكون
من  17وحدة ادارية بواقع  6اقضية و 11ناحية وتبعد عن العاصمة بغداد  180كيلو مترا .
لمحة عن عمل هيئة االستثمار في واسط
دأبت هيئة االستثمار في واسط منذ تأسيسها على البحث عن سبل االرتقاء بالواقع االقتصادي
وتحسين المستوى المعيشي للمواطن الواسطي من خالل الشروع في استثمارات قادرة على
النهوض بهذا الواقع.اذا ان هيئتنا تأحذ على عاتقها عرض الفرص االستثمارية على الشركات
االستثمارية المحلية واالجنبية وخلق بيئة استثمارية جاذبة لها كما انها تحرص على ابراز
خصوصية المحافظة ومميزاتها في القطاعات الزراعية والسكنية والصناعية والسياحية
وغيرها  .ان كل هذا العمل مرتبط ب قانون ويقوم به كادر متخصص هدفه االساس تسهيل عمل
الراغبين باالستثمار وتذليل الصعوبات التي تالقيهم من اجل تحقيق الهدف الذي تسعى اليه
الهيئة في تطوير االقتصاد الوطني وبما ينعكس ايجابا على وضع المواطن المعيشي.
دواعي االستثمار في محافظة واسط
 -1الهدوء واالستقرار والمناخ االستثماري المالئم الذي تنعم به المحافظة سمات مميزة
تجعل منها ارضا خصبة لجذب الشركات االستثمارية وتنفيذ مشاريعها وفي مختلف
القطاعات التي اشرنا اليها اعاله .
 -2الدعم الكبير لالستثمار من قبل الحكومة المحلية والهيئة وابناء المحافظة على حد
سواء مما يوفر االرادة الشعبية والرسمية النجاح الحركة االستثمارية وجذب
الشركات االستثمارية .

 -3الموقع الجغرافي المتميز للمحافظة اذ انها تتوسط ست محافظات وصلة الوصل بين
مدن الوسط والجنوب والعاصمة بغداد باالضافة الى حدودها من الجهة الشرقية مع
جمهورية ايران االسالمية .
 -4توفر مصادر الطاقة فيها السيما حقول النفط المنتشرة في عدة مناطق فيها اضافة الى
توفر المواد االولية للعديد من الصناعات المهمة ووفرة المياه في نهر دجلة والذي
يشكل الدعامة االساسية للمشاريع الزراعية االستراتيجية.
 -5وجود قاعدة جوية مهمة في المحافظة والتي حصلت الموافقة على تحويلها الى مطار
جوي لشحن البضائع ونقل المسافرين .
 -6تنوع الفرص االستثمارية في القطاعات المتعددة الزراعية والصناعية والسكنية
والتجارية والترفيهية ..الخ يجعل المستثمر امام خيارات واسعة تتيح له الحرية في
اختيار المشاريع التي تناسبه .
 -7تضم المحافظة مؤسسات علمية كجامعة واسط و معاهد متخصصة في المجاالت
االدارية واالقتصادية والقضائية اضافة باالضافة الى انها تتكون من  17وحدة ادارية
االمر الذي يتيح للمستثمر ايضا .
الهدف من قانون االستثمار رقم  13لسنة  2006المعدل
ـ تشجيع االستثمارات ونقل التقنيات الحديثة بغية المساهمة في تنمية البلد وتطويره .
ـ تقديم الدعم والتشجيع للقطاع الخاص العراقي واالجنبي لألستثمار في العراق وتوفير جميع
التسهيالت الالزمة ألقامة المشاريع االستثمارية .
ـ توفير فرص عمل للعاطلين وتنمية الموارد البشرية وتقليل نسب البطالة .
ـ توفير الحماية والضمانات القانونية للمستثمر .
ـ تعزيز االقتصاد العراقي ودعمه من خالل ماتنتجه المشاريع االستثمارية وتحقيق التحسن
على الميزان التجاري العراقي .

طريقة التقديم للمشروع االستثماري-:
تتووولى هيئووة االسووتثمار فووي واسووط تسووهيل جميووع مجووراءات المسووتثمرين فووي ا ليووة
المتعلقة بالح صول على سمة الدخول ملى محافظة واسط وتأسيس المشواريع بأليوة
عمل واضحة وبالتنسيق مع الجهات ذات العالقة ما موضح أدناه-:

 يتم تقديم الطلب ملى شوعبة االسوتعالمات فوي قسوم النافوذة الواحودة وخودمات
المستثمرين في الهيئة .










يتم تحويل الطلوب مون قسوم النافوذة الواحودة ملوى رئويس الهيئوة حالتوه ملوى
شووعبة التوودقيق فووي القسووم القووانوني لتوودقيق الطلووب والووى شووعبة التخطوويط
والدراسووات فووي القسووم االقتصووادي والفنووي لدراسووة الجوودوى االقتصووادية أو
يقوم قسم النافذة الواحدة بإحالتوه ملوى الشوعب أعواله ومون ثوم عرضوه علوى
رئيس الهيئة .
يعورض الطلووب بعوود اسووتيفاءه الشووروط مون قبوول رئوويس الهيئووة علووى مجلووس
مدارة الهيئة لدراسته ومبداء الرأي ومعطاء الموافقة األولية
يحال الطلب ملى النافذة الواحدة كمال كافة مجراءات منح ا جازة .
يحووال الطلووب ملووى رئوويس الهيئووة لغوورض عرضووه علووى مجلووس مدارة الهيئووة
صدار القرار الخاص بمنح مجازة االستثمار .
يحال قرار ا جازة ملى القسم القانوني لتنظيم العقد والتأكد من شروط مونح
ا جازة وكذلك ملى قسم النافذة الواحدة
يبلوغ المسووتثمر موون قبوول النافووذة الواحوودة للحضووور للهيئووة لتوقيووع العقوود مووع
رئيس الهيئة واستالم مجازة االستثمار والعقد الخاص بها
يتم مشعار األقسام األخرى التخاذ ا جراءات الخاصة بها .
النظام المصرفي
يوجوود فووي محافظووة واسووط عوودد موون المصووارف الحكوميووة واالهليووة والتووي
تحظووى بأهميووة كبيوورة فووي تلبيووة احتياجووات ومتطلبووات التطووور االقتصووادي
وتيسوووير عمووول المشووواريع االسوووتثمارية مووون الجانوووب النقووودي والمصووورفي .
غالبيتها من المصارف المعتبرة والرصينة ولها دورهوا الفاعول فوي اقتصواد
المحافظة ....
اهم هذه المصارف ..
ـ مصرف الرافدين الرئيسي
ـ مصرف الرافدين ـ قرطبة
ـ مصرف الرافدين ـ المشروع
ـ مصرف الرشيد
ـ مصرف الرشيد فرع الصويرة
ـ المصرف العقاري
ـ المصرف الزراعي فرع العزيزية
اما بالنسبة للمصارف االهلية فهي كاالتي ..
ـ مصرف الوركاء
ـ مصرف الخليج
ـ مصرف بغداد
ـ مصرف االستثمار واالقتصاد
ـ مصرف الثقة الدولي االسالمي

قطاعات االستثمار في محافظة واسط

قطاع الزراعة /
تتميوووز محافظوووة واسوووط عووون غيرهوووا مووون المحافظوووات بطبيعتهوووا الزراعيوووة
واراضيها الخصبة الصالحة للزراعة باالضوافة الوى ان نهور دجلوة يخترقهوا
من الشمال الى الجنوب ووجود شبكات الوري الحديثوة فوي معظوم المشواريع
الزراعية المستصلحة االمر الذي أهلها بوأن تكوون فوي صودار ة المحافظوات
في انتاج المحاصويل االسوتراتيجية ناهيوك عون الثوروة الحيوانيوة ومشواريع
تربية االبقار والدواجن واالسماك .
ان معظم مسوتلزمات االنتواج متووفرة فوي المحافظوة وهوي مسوتعدة السوتقبل
الراغبين باالستثمار في اي وقت .

قطاع االسكان /
عندما نلقي نظورة بسويطة علوى واقوع محافظوة واسوط مون الناحيوة السوكانية
نجد انهوا بحاجوة الوى بنواء وحودات سوكنية عموديوة وافقيوة تقودر ب75000
وحدة سكنية  .وبوالطبع فوأن ذلوك الورقم سويزداد فوي السونوات المقبلوة مموا
يجعل فرص نجاح المشاريع االستثمارية في هذا القطاع مضمونة .

القطاع الصناعي /
تحتوي محافظة واسط على العديد مون الموؤهالت التوي تجعول مون امكانيوة قيوام صوناعة
متقدمة فيها امرا ممكنا وذلك من خالل عدة معطيات اهمها توفر المواد االوليوة اضوافة
الووى االيوودي العاملووة الموواهرة  .وقوود انشووأت فووي محافظووة واسووط العديوود موون المصووانع
كمصنع نسيج الكوت ومعامل الطابوق وغيرها  .لكننا نحتاج الى المزيد من الصناعات
الحديثووة المواكبووة للتقوودم الحاصوول فووي دول المنطقووة والعووالم كأنشوواء معاموول لألسوومنت
ومصانع انت اج االدوية والمستلزمات الطبية ومصانع للبناء الجواهز اضوافة الوى معامول
للزيوووت واالنتوواج الحيووواني لغوورض المسوواهمة فووي رفوود النوواتج القووومي للبلوود وتحسووين
المستوى المعيشي ألبناء المحافظة .

القطاع الصحي /
تعتبووور الصوووحة مووون اهوووم الخووودمات التوووي يجوووب توفيرهوووا للموووواطن مووون خوووالل اقاموووة
المستشفيات العامة والتخصصية والمراكز والمختبرات المتطورة .
لذلك فأن هيئةاستثمار واسط تجد نفسها ملزمة بتشجيع االستثمار فوي القطواع الصوحي
موون خووالل اسووتقطاب وتشووجيع الشووركات االسووتثمارية المحليووة واالجنبيووة للوودخول فووي
اسوووتثمارات فوووي محافظوووة واسوووط بغيوووة االرتقووواء بمؤسسووواتنا الصوووحية نحوووو االفضووول
وبمختلف التخصصات الطبية وتوفير العناء على المواطن واالهتمام بصحته .

القطاع التجاري /
تأتي اهمية محافظة واسوط التجاريوة كونهوا تقوع منتصوف المسوافة بوين العاصومة بغوداد
والمحافظووات الجنوبيووة وبووين جمهوريووة ايووران موون خووالل المنفووذ الحوودودي بووين البلوودين
اضافة الى توفر المعطيات الواقعية المشوجعة علوى االسوتثمار فوي قطواع التجوارة  .كموا
تفتقر المحافظة الى الموالت التجارية الحديثة .

قطاعات اخرى /

ان الفوورص االسووتثمارية المتاحووة فووي محافظووة واسووط التقتصوور علووى جانووب معووين دون
غيره بول انهوا تتسوع للعديود مون االفكوار التوي يمكون ان يرغوب المسوتثمر بتنفيوذها علوى
االرض وفي مجاالت عدة كالمشاريع السياحية والترفيهية اضافة الى قطاع النقل .

اقسام الهيئة
يتسم عمل هيئة استثمار واسوط بالمهنيوة العاليوة فوي التعامول موع المسوتثمر وذلوك مون
خالل الكوادر الكفووءة التوي توم زجهوا فوي دورات تطويريوة داخول العوراق وخارجوه مموا
انعكس ذلك بأيجابية ووضوح للتخلص من الروتين والتعامل بأسلوب حوديث باالعتمواد
على االنظمة االلكترونية المعمول بها في دول العالم المتقدمة .
ربما بدت الهيئوة بودور الحلقوة الوسوط بوين المسوتثمر القوادم للمحافظوة كونهوا الوجهوة
التي يقصدها وبين الحكومة المحليوة كوون الهيئوة مرتبطوة بالمحافظوة وخاضوعة لرقابوة
مجلس محافظة واسط الذي ما انفك يقودم الودعم وجميوع سوبل المسواعدة للهيئوة  .ومون
ابرز االقسام التي تتألف منها الهيئة ...
ـ القسم االقتصادي والفني /
يتووولى هووذا القسووم اعووداد الدراسووات التووي تعنووى بتشووجيع االسووتثمار وتقووويم دراسووات
الجوودوى المقدمووة للهيئووة موون المسووتثمرين واالشووراف علووى اعووداد البوورامج التدريبيووة
الخاصة بتطو ير العاملين في الهيئة بهدف رفع مستوى االداء لديهم كموا يقووم بدراسوة
الجدوى االقتصادية للمشروع االستثماري المقدم للهيئة.
ـ قسم النافذة الواحدة وخدمات المستثمرين /
يتولى هذا القسم التنسيق مع ا لوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التي لها عالقة
بالنشوواط االسووتثماري لغوورض اصوودار اجووازة االسووتثمار وتقووديم الخوودمات واالرشووادات
لطووالبي اجووازة االسووتثمار كمووا يأخووذ علووى عاتقووه مهمووة اسووتكمال االجووراءات المتعلقووة
بالمشووروع سوويما موافقووات تخصوويص االرض للمشووروع االسووتثماري  .فهووو بووذلك علووى
تماس مع العديد من دوائر الدولة ذات العالقة بعمل الهيئة وتأتي اهمية هذا القسوم مون
خالل توفيره عناء مراجعة الدوائر من قبل المستثمر فيجد كل شو علوى جهوزيوة تاموة
من خالل موظفي قسم النافذة الواحدة .
ـ القسم القانوني /
يتووولى هووذا القسووم دراسوة واعووداد مشووروعات القوووانين واالنظمووة الداخليووة والتعليمووات
ذات العالقة بعمل الهيئة وابداء الراي والمشورة في االستفسارات التي تطلب منوه كموا
يتولى تدقيق طلبات منح اجازة االستثمار والتأكد من تحقق الشوروط القانونيوة الالزموة
لمنح االجازة وتقوديم المقترحوات ذات العالقوة بتسوهيل اجوراءات مونح االجوازة لتأسويس
المشاريع ويتكون من ثالثة شعب هوي شوعبة االستشوارات وشوعبة الدراسوات والتطووير
اضافة الى شعبةالتدقيق .
ـ قسم العالقات العامة /
يحظى هذا القسم بأهمية كبيرة كونوه الوسويلة التوي تعبور مون خاللوه الهيئوة عون نفسوها
مسوتخدما جميووع ادواتووه االعالميوة موون مطبوعووات واصودارات ولوحووات اعالنيووة اضووافة
تزويوود وسووائل االعووالم والفضووائيات العاملووة فووي السوواحة االعالميووة بأخبووار ونشوواطات
الهيئووة  .كمووا يتووولى هووذا القسووم تنظوويم المعووارض والمووؤتمرات والنوودوات التووي تقررهووا
الهيئة واستقبال الضيوف والتشريفات واالعالم والترويج للمشاريع االستثمارية .

نظرة في قانون االستثمار العراقي
أوال -:المزايـــــــــــــــــــــــــــــا
يتمتع المستثمر  ،سواء كان عراقيا أو أجنبيا بالمزايا اآلتية :
 مخراج رأس المال الذي ادخله ملى العراق وعوائده وبعملة قابلة للتحويل. تكوين المحافظ االستثمارية في األسهم والسندات. استئجار األراضي الالزمة للمشروع أو المساطحة للمدة التي يكون فيها المشروعاالستثماري قائما على من ال تزيد عن ( )50خمسين سنة قابلة للتجديد بموافقة الهيئة.
 تسهل الهيئة تخصيص األراضي الالزمة قامة المشاريع. التأمين على المشروع االستثماري لدى أي شركة تأمين وطنية او اجنبية يعتبرها مالئمة .ثانيـــــــــــا :الضمانـــــــــــــات
ـ عدم المصادرة أو تأميم المشروع االستثماري المشمول بإحكام هذا القانون جزءا أو ك ا
ال
باستثناء ما يصدر بحقهم حكم قضائي بات.
 للمستثمر  ،بموافقة الهيئة  ،بيع الموجودات المعفاة أو التنازل عنها ملى مستثمر أخرمستفيد من محكام هذا القانون على من يستعملها في مشروعه.
 للمستثمر بعد مشعار الهيئة بيع الموجودات المعفاة ألي شخص أو مشروع أخر غير مشمولبإحكام هذا القانون بعد دفع الرسوم والضرائب المستحقة عنها.
 للمستثمر بمو افقة الهيئة معادة تصدير الموجودات المعفاة. يحق للمستثمر توظيف واستخدام عاملين من غير العراقيين في حالة عدم أمكانية استخدامعراقي يملك المؤهالت الالزمة وذلك وفق ضوابط تصدرها الهيئة .
 تسهيل معامالت منح المستثمر األجنبي والعاملين في المشاريع االستثمارية من غيرالعراقيين حق الدخول والخروج وا قامة في العراق.
 للعاملين الفنيين وا داريين غير العراقيين في المشروع من يحولوا رواتبهم وتعويضاتهمملى خارج العراق بعملة قابلة للتحويل.
 يتمتع المستثمر األجنبي بمزايا مضافية وفقا التفاقيات دولية بين العراق ودولته أو اتفاقياتدولية متعددة ا طراف كان العراق قد انضم اليها.
ثالثا -:ا عفاءات
 يتمتع المشروع الحاصل على مجازة االستثمار من الهيئة با عفاء من الضرائب والرسوملمدة ( )10سنوات من تاريخ بدء التشغيل التجاري .

 للهيئة زيادة عدد سني ا عفاء من الضرائب والرسوم يتناسب بشكل طردي مع زيادة نسبةمشاركة المستثمر العراقي في المشروع لتصل ملى ( )15سنة مذا كانت نسبة شراكة
للمستثمر العراقي أكثر من . %50
 معفاء الموجودات المستوردة ألغراض المشروع االستثماري من الرسوم على من يتممدخالها ملى العراق خالل ( )3سنوات من تاريخ منح مجازة االستثمار.
 تعفى الموجودات المستوردة الالزمة لتوسيع المشروع المعفى أو تطويره أو تحديثه منالرسوم مذا أدى ذلك لزيادة الطاقة التصميمية  ،على من يتم مدخالها خالل ( )3سنوات.
 تعفى قطع الغيار المستوردة ألغراض المشروع من الرسوم على من ال تزيد قيمة هذه القطععلى ( )20%عشرين من المائة من قيمة شراء الموجودات بشرط من ال يتصرف بها
المستثمر لغير ألغراض المستوردة من اجلها.
 تمنح مشاريع الفنادق والمؤسسات السياحية والمستشفيات والمؤسسات الصحية ومراكزالتأهيل والمؤسسات التربوية والعلمية معفاءات مضافية من رسوم استيراد األثاث
والمفروشات واللوازم ألغراض التحديث والتجديد مرة كل ( )4سنوات على األقل.
رابعا -:التزامات المستثمر
 مشعار الهيئة بتاريخ بدء العمل التجاري في المشروع . مسك حسابات أصولية يدققها محاسب قانوني مجاز في العراق . تقديم دراسة الجدوى االقتصادي ة والفنية للمشروع وأي معلومات أو بيانات أو وثائق تطلبهاالهيئة أو الجهات األخرى والمختصة .
 مسك سجالت خاصة بالمواد المستوردة للمشروع والمعفاة من الرسوم . المحافظة على سالمة البيئة وااللتزام بنظم السيطرة النوعية المعمول بها في العراقواألنظمة العالمية .
 -االلتزام بالقوانين العراقية النافذة وتطابق جدول تقدم العمل الذي يقدمه المستثمر مع الواقع.

الوثائق والمستمسكات المطلوبة لتقديم طلب المشروع االستثماري

 -1دراسة جدوى اقتصادية اولية للمشروع االستثماري
 -2تصميم اولي للمشروع
 -3بيان التأثير البيئي

 -4نسخة مصدقة من وثائق تأسيس الشركة
 -5كفاءة مالية من مصرف معتمد مجاز في العراق .
 -6نسخة تعريفية للشخص المخول بالتوقيع نيابة عن الشركة اعمال مماثلة قامت بها
الشركة .
عنوان الهيئة
العـــراق ـ واســط ـ الكــوت ـ تقاطع المحافظة ـ مجاور قاعة االدارة المحلية
البريد االلكتروني wasit_invest@yahoo.com /
الموقع االلكتروني www.wasitic.gov.iq /

هيئة استثمار واسط

