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  باسم الشعب 

  مجلس قیادة الثورة 

  43رقم القرار :   

  هـ1419/محرم/11تاریخ القرار : 

  م7/5/1998                  
  استنادًا إلى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانیة واألربعین من الدستور .

  قرر مجلس قیادة الثورة إصدار القانون االتي :

  1998) لسنة 3رقم (

  قانون

  العامة للمناطق الحرة الهیئة
  _1_المادة 

اوًال / تؤســس هیئـــة الدارة واســـتثمار المنـــاطق الحـــرة فـــي العـــراق ، تســـمى (الهیئـــة العامـــة للمنـــاطق الحـــرة) 
  ترتبط بوزیر المالیة ، ویمثلها مدیرها العام أو من یخوله .

  مول ذاتیًا .ثانیًا / تتمتع الهیئة بالشخصیة المعنویة واالستقالل المالي واإلداري ، وت

  ثالثًا / یكون مركز الهیئة في بغداد ویجوز أن تفتح فروعًا لها في داخل العراق .

  _2المادة_

  تهدف الهیئة إلى ما یأتي :

  اوًال / إدارة واستثمار المناطق الحرة استثمارًا عراقیًا لخدمة االقتصاد الوطني .

  للمناطق الحرة وتطویرها . ثانیًا / إقامة المخازن والمنشآت والمستودعات الالزمة

  ثالثًا / تنفیذ الشروط واألحكام الخاصة بالرقابة الكمركیة .

  _3المادة_ 

  یتولى إدارة الهیئة مجلس إدارة یتكون من :

  رئیسًا  –اوًال / مدیر عام الهیئة العامة للمناطق الحرة 

  ثانیًا / ممثل عن كل من :

 أعضاء

 .1 وزارة التجارة 

 .2 والمعادن وزارة الصناعة 

  .3  وزارة النفط

  .4  وزارة النقل والمواصالت 

  .5  البنك المركزي العراقي 



 2 

  .6  الهیئة العامة للكمارك

  ثالثًا / اثنین من ذوي الخبرة واالختصاص تتم تسمیتهما من وزیر المالیة عضوین .

  رابعًا/ یكون أحد موظفي الهیئة مقررًا للمجلس .

  _4المادة _

  یتولى مجلس اإلدارة ما یأتي :اوًال / 

  وضع السیاسة العامة للهیئة . .1

لغائها . .2  اقتراح إنشاء المناطق الحرة وإ

 إعداد الخطط والبرامج الخاصة بتطویر المناطق الحرة وتنمیتها . .3

البــت فــي طلبــات االســتثمار فــي المنــاطق الحــرة إلقامــة المشــاریع الصــناعیة والتجاریــة  .4

 والخدمیة.

ر الخـــدمات المقدمـــة فـــي المنـــاطق الحـــرة وبـــدالت إیجـــار واســـتغالل تحدیـــد رســـوم واجـــو  .5

 المرافق الخاصة بها .

 تحدید اإلجراءات الخاصة بأمور التأمین في المناطق الحرة . .6

 اقتراح مشاریع عقود القروض واالتفاقیات . .7

 إقرار مشروع الموازنة السنویة العامة للهیئة . .8

لیمـات والقـرارات الخاصـة باإلعفـاءات التـي تمـنح اقتراح مشـاریع القـوانین واألنظمـة والتع .9

 لمشاریع االستثمار في المناطق الحرة .

 . اقتراح نظام حوافز لمنتسبي الهیئة .10  

 . تخویل بعض صالحیاته للمدیر العام .11  

ثانیًا / یعقد المجلس اجتماعًا واحدًا في األقل كل شهر بدعوة من رئیسه ویكتمل نصاب االنعقاد بحضـور 
غلبیــة أعضـــاء المجلــس وتتخـــذ القــرارات بأغلبیـــة أصــوات الحاضـــرین وفــي حالـــة التســاوي یـــرجح أ

  الجانب الذي صوت فیه رئیس المجلس .

،  8،  7،  3، 2،  1ثالثًا / تخضع قرارات مجلس اإلدارة فـي المواضـیع المنصـوص علیهـا فـي الفقـرات (

ر وتعرض علیـه قـرارات المجلـس فـي بقیـة ) من البند (اوًال) من هذه المادة لمصادقة الوزی10،  9

  المواضیع لالطالع فقط .

  _5المادة _

ــن ذوي الخبــــرة  ــي األقــــل ومــ ــة األولیــــة فــ ــهادة الجامعیــ یــــدیر الهیئــــة مــــدیر عــــام حاصــــل علــــى الشــ

  واالختصاص في مجال عملها ، ویتولى ما یأتي :

  تنفیذ القرارات والتوصیات الصادرة عن المجلس . .1

 السنویة العامة للهیئة وعرضه على المجلس . إعداد مشروع الموازنة .2

القیام باألعمال الالزمة الدارة الهیئة وتسییر نشاطها وفق الصالحیات الممنوحـة لـه مـن مجلـس  .3

 اإلدارة .
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  _6المادة _

  اوًال / تتكون موارد الهیئة من :

  بدالت اإلیجار واإلشغال المؤقت لألراضي والعقارات التي تملكها . .1

  . أجور الخدمات .2

  أیة موارد أخرى یوافق علیها الوزیر . .3

  ثانیًا / تخصص سلفة إلى الهیئة ألغراض تشغیلیة یتم تحدیدها وشروط تسدیدها بموافقة الوزیر .

  _7المادة _

  تسري على منتسبي الهیئة قواعد الخدمة المطبقة على منتسبي الهیئة العامة للكمارك .

  _8المادة _

  لمحاسبي الموحد .اوًال / تطبق الهیئة النظام ا

  ثانیًا / تخضع نشاطات الهیئة لرقابة وتدقیق دیوان الرقابة المالیة .

  _9المادة _

  اوًال / یجوز إصدار أنظمة لتسهیل تنفیذ أحكام هذا القانون .

  ثانیًا / للوزیر إصدار تعلیمات لتسهیل تنفیذ أحكام هذا القانون .

  _10المادة _

  ه في الجریدة الرسمیة .ینفذ هذا القانون من تاریخ نشر 

  

  

  األسباب الموجبة
ـــذاب رؤوس األمـــوال  ــام عـــن طریـــق اجت ـــة التنمیـــة االقتصـــادیة واالجتماعیـــة إلـــى األمـ رغبـــة فـــي دفـــع عجل

دخـال التكنولوجیـا المتطـورة وخلـق  الوطنیة والعربیة واألجنبیة واالستثمارات الصناعیة من الدول المتقدمة وإ

ــم الصــــ ــدة وزیــــادة حجــ ــتثمار المنــــاطق الحــــرة فــــرص عمــــل جدیــ ادرات ومــــوارد النقــــد األجنبــــي ، وإلدارة واســ

  باعتبارها استثمارًا عراقیًا یخدم أغراضًا وطنیة وعربیة ودولیة ، بإدارة وأسس عراقیة .

  شرع هذا القانون .
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 1998لسـنة  )3بــ (رقم مـال ) مـن قـانون الهیئـة العامـة للمنـاطق الحـرة9أحكام البند (ثانیًا) من المادة ( إلىاستنادًا 

  -أصدرنا التعلیمات اآلتیة :

  

  )1تعلیمات المناطق الحرة رقم (

  

  ـ 1المادة ـ 

  

  یحضر دخول البضائع التالیة الى المناطق الحرة:

  البضائع ذات المنشأ او المصدر المحظور التعامل معه. .1

  ما تحدده وزارة الصحة. المخدرات باستثناء ما یلزم لصناعة األدویة والمواد الصیدالنیة وفق .2

  المواد السامة او المضرة بالصحة العامة. .3

  األسلحة الناریة والذخائر والمتفجرات. .4

  المسكوكات المعدنیة والنقود المزیفة والمقلدة. .5

  قوالب سك النقود المطبوعة والمنقوش علیها رسوم مسكوكات. .6

لمنقوشــة والبطاقــات التـي تحتــوي علــى الكتـب والكــراریس والنشــرات واشـرطة التســجیل والصــور المطبوعـة وا .7

  شكل سیئ او هیئة بذیئة وكل شيء آخر غیر الئق ومخالف ومنافي لآلداب العامة.

  المواد المشعة اال بموافقة الجهات المختصة. .8

  المواد النتنه او السریعة االشتعال. .9

التي تراها خطرة او مـن یحق للهیئة متى شاءت إصدار األمر بإخراج او إزالة أیة مواد من المنطقة الحرة  .10

  شأنها ان تهدد المصلحة العامة او ان تكون خطرة على صحة وامن الناس.

  ـ 2المادة ـ 

  تنفذ هذه التعلیمات اعتبارًا من تاریخ صدورها.
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  )2تعلیمات رقم (

  )1المادة (

  تحدد أجور الخزن في المناطق الحرة كما یلي :

  لمبردة ولكافة المواد.دوالر/طن/یومیًا في المخازن ا 1   .1

  دوالر/طن/یومیًا في مخازن التجمید ولكافة المواد. 2   .2

عند قیـام المسـتثمر بخـزن بضـائع عائـدة للغیـر فـي مخازنـه بعـد إستحصـال موافقـة الهیئـة وتكـون حصـتها   .3

  %).25في بدالت الخزن (

  تعتبر كسور الطن /طن واحد ألغراض استیفاء البدالت أعاله. .4

  للسلع والمواد األخرى وفق الجدول المرفق طیًأ.تحدد أجور الخزن  .5

  )2المادة (

  تنفذ هذه التعلیمات اعتبارًا من تاریخ صدورها.

  

  

  

  اجور الخدمات العامة
  % من قیمة البضائع الصادرة (التجاریة /التخزین /السلع المصنعة).1یستوفى مبلغ بنسبة    .أ 

  دائرة الكمارك. أستنادًا الى القیمة المثبتة في القوائم المقبولة من

  % من إجمالي القیمة الشهریة.1یستوفى مبلغ بنسبة  -أجور الخدمة :  .ب 
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   1999 ) لسنة 4تعلیمات رقم (

  المستثمرین داخلها  أعمالإدارة المنطقة الحرة وتنظیم 
  

  _ 1المادة_

ة بعــد حصــوله علــى الخــدمي أعمالــه فــي المنــاطق الحــر  أوالتجــاري  أویمــارس المســتثمر الصــناعي   أ_  

  إجازة استثمار صادرة من الهیئة العامة للمناطق الحرة .

  -یشترط لمنح إجازة االستثمار ما یأتـي : ب_ 

أوًال/  تقـــدیم طالـــب اإلجـــازة طلبـــًا وفـــق النمـــوذجین المـــرفقین بهـــذه التعلیمـــات الـــى المـــدیر العـــام للهیئـــة 
  .العامة للمناطق الحرة یتضمن رغبته في إقامة مشروعه 

  ) مائة دوالر أمریكي غیر قابل للرد .100مبلغ مقداره ( إرفاق  ثانیًا/

  _2المادة _

) ثالثـون 30أ_  یبلغ المستثمر بمنحه اإلجازة الستكمال إجراءات التـأجیر وتوقیـع عقـد االسـتثمار خـالل ( 

  یومًا ویكون تاریخ توقیعه العقد تاریخ بدء مدة اإلیجار .

ــتثمر الرغ ــــت للمســ ـــل مــــدة (ب_ إذا كان ـــة بــــه فیمهـ ـــآت خاصـ ــة منشـ ــي إقامــ ــدیم 30بــــة فــ ) ثالثــــین یومــــًا لتقــ

  المخططات والمواصفات الفنیة المعدة من مهندس استشاري مسجل محلیًا للموافقة علیها واعتمادها.

) تسعین یومًا مـن تـاریخ الموافقـة علـى ذلـك وعنـد 90یباشر المستثمر بإقامة منشآت المشروع خالل (  _ج

) تسـعون یومـًا أخـرى وعنـد عـدم مباشـرته 90ي ذلك یجوز بعدها للمـدیر العـام إمهالـه (عدم مباشرته ف

  ) منه بحقه .10یعتبر مخًال بشروط العقد وتطبق المادة (

زم المســتثمر بتنفیــذ المخططــات والمواصــفات الفنیــة بواســطة مقــاول مجــاز أصــولیًا وتحــت إشــراف تــیل_  د 

  .تابعة القسم الهندسي للهیئة العامة للمناطق الحرة المهندس االستشاري المعتمد من قبله وم

  _ 3المادة_

  -تمسك الهیئة العامة للمناطق الحرة السجالت اآلتیة :

  سجل لتسجیل المشاریع الصناعیة .  _أ  

  سجل لتسجیل المشاریع التجاریة . _ب

  سجل لتسجیل المشاریع الخدمیة . _ج

  

  _ 4المادة_

ة تحدیـد سـاعات العمـل فـي المنطقـة مـا بـین شـروق الشـمس وغروبهـا ویجـوز تتولى إدارة المنطقة الحر   أ_ 

ال  أنلمــدیر المنطقــة الحــرة الســماح بالعمــل فــي غیــر تلــك الســاعات وفــي أیــام العطــل الرســمیة علــى 

یشمل ذلك السماح بإخراج البضائع من المنطقة الحـرة بعـد غـروب الشـمس أو فـي العطـل الرسـمیة إال 

  الحرة ومدیر الكمارك في المنطقة . بموافقة مدیر المنطقة
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تتولى إدارة المنطقة الحرة عملیة تنظیم دخول المستثمرین والمـراجعین والعـاملین مـع وسـائط نقلهـم إلـى  _ب

  المنطقة الحرة وبموجب تصاریح صادرة عنها .

لـة مخالفـة یمنع أي شخص من دخولها لمدة ال تزید على ثالثـین یومـًا فـي حا أنلمدیر المنطقة الحرة _  ج

ذا زادت المــدة علـى ذلــك فیــتم رفـع األمــر للمـدیر العــام لتقریــر  مـا ورد فــي البنـد (ب) مــن هــذه المـادة وإ

  المدة المناسبة للمنع وفقًا للحالة المخالفة المرتكبة المسببة للمنع .

  

  _ 5المادة_

فــي  1984) لســنة 23(مهامهــا بموجــب أحكــام الفصــل الرابــع مــن قــانون الكمــارك رقــم بتقـوم دائــرة الكمــارك 

المنطقـة الحــرة بالمــدخل والمخـرج الرئیســیین وفــي السـاحات الكمركیــة المخصصــة فـي المنطقــة الحــرة ویحــق 

لموظفیها تفتیش األشخاص ووسائط النقل الداخلة والخارجة مـن المنطقـة الحـرة ویجـوز لهـم دخولهـا لغـرض 

تنسیق مع إدارة المنطقة الحرة وصاحب العالقـة التفتیش والتدقیق بأمر تحریري من مدیر المنطقة الحرة وبال

.  

  _6المادة_

للناقل أو الوكیل البحري وقبل دخول البضائع إلى المخازن الكمركیة الموجودة خارج المنطقـة الحـرة ،   أ_ 

وتسجیلها بالسـجالت الخاصـة بهـا ، تغییـر اتجـاه تلـك البضـائع إلـى المنطقـة الحـرة  بشـرط عـدم تغییـر 

ییـر االتجـاه وأن ال تكـون أثمـان البضـائع محولـة وفقـًا لتعلیمـات البنـك المركـزي ومراقبـة الملكیة عنـد تغ

  العملة األجنبیة . 

بموجـب بیـان ترانسـیت ووفـق داخـل العـراق یجوز نقل البضائع من منطقة حرة إلى منطقة حرة أخـرى  _ ب

  اإلجراءات المتبعة بنقل البضائع من مركز كمركي إلى مركز كمركي آخر .

  _ 7لمادة_ا

ال یجـــوز إدخـــال أو إیـــداع البضـــائع إلـــى المنـــاطق الحـــرة إال بموافقـــة إدارة المنطقـــة الحـــرة وبموجـــب وثـــائق 

  أصولیة أو ورقة طریق مؤیدة من المراكز الكمركیة .

  _8المادة_

  تعامل البضائع الداخلة إلى المنطقة الحرة معاملة بضائع الترانسیت   أ_  

ى بدایة المنطقة الحرة ودخولها إلیها بمثابة إخراجها مـن العـراق ویـتم إبطـال یعتبر وصول البضائع إل  _ب

كفــاالت الترانســیت الخاصــة بهــا لــدى الكمــارك بمجــرد تنظــیم طلــب إیــداع فیهــا واســتالمها أصــولیًا مــن 

المنطقة الحرة وتقوم المنطقة الحرة بتزوید المراكز الكمركیة التي دخلت منها البضائع یومیـًا بنسـخ مـن 

  طلبات اإلیداع واإلخراج الخاصة بتلك البضائع .

  _ 9المادة_

عنـد دخــول البضــائع إلــى المنطقـة الحــرة یــتم تنظــیم طلـب اإلیــداع بهــا وفقــًا للنمـاذج المقــررة لغــرض مطابقــة 

  المحتویات مع كشف التحویل والمنافیست الخاص بالبضاعة .
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  _10المادة_

أو       الحرة شهادات المنشـْأ أو القـوائم األصـلیة أو التحلیـل  ال تطلب بشْأن البضائع الداخلة إلى المنطقة

الفحــص النــوعي ویكتفــي بقــوائم الحمولــة وقــوائم الشــحن وتطلــب مثــل هــذه الوثــائق عنــد إخــراج البضــائع مــن 

المنطقـــة الحـــرة لوضـــعها فـــي االســـتهالك المحلـــي وتعتمـــد القـــوائم الصـــادرة عـــن المصـــانع والمســـتثمرین فـــي 

والمصـدقة مـن إدارة المنطقـة الحـرة باعتبارهـا قـوائم صـادرة عـن المصـدر األصـلي السـتكمال المنطقة الحرة 

  ترسیم تلك البضائع ووضعها في االستهالك المحلي . إجراءالوثائق لدى الكمارك وذلك عند 

  

  _11المادة_

) سـاعة 72ل (فیهـا خـال يیسلموا المنطقـة الحـرة والمركـز الكمركـ أنعلى وكالء البواخر وسائقي المركبات 

مــن وصـــول واســطة النقـــل وقبـــل المباشــرة بتفریـــغ حمولتهــا نســـخة المنافیســـت األصــلیة وبولیصـــات الشـــحن 

ــیهم  یباشــروا دون تــأخیر بتفریــغ واســطة  أنوالبیانــات الخاصــة ببضــائع الترانســیت وعلــى المــودعین أو ممثل

  النقل وتسلیم البضائع إلى المنطقة الحرة .

  _12المادة_

یداع إلى مدیر المنطقة الحرة للموافقة على اإلیداع وبحصولها یحیله إلى مراقب المستودعات یقدم طلب اإل

  لتعیین الموقع المخصص لخزن البضاعة وعندئذ یباشر أمین المستودع المختص باستالم البضاعة .

  _13المادة _

ة وأرقامهـا خـالل خمسـة یقوموا بفـرز الطـرود وفـق عالماتهـا التجاریـ أنعلى المودعین قبل تسلیم البضاعة 

ذا لـم یـتم ذلـك فیترتـب علـیهم  یـدفعوا جمیـع النفقـات التـي  أنأیام من وصول البضاعة إلـى المنطقـة الحـرة وإ

  عشرة من المائة كبدل خدمات  )% 10(تتكبدها المنطقة الحرة إلجراء الفرز مضافًا إلیها 

  _14المادة_

ة الخاصة بحركة البضاعة لتسهیل عملیة المراقبة والسـیطرة علیهـا یقوم المستثمر بمسك السجالت األصولی

  ومطابقتها مع السجالت الخاصة بالمنطقة الحرة .

  _ 15المادة_

عنـد اســتالم البضــائع یـتم فــرز الطــرود المعطوبــة أو المشـبوهة ثــم تفحــص وتوضــع فـي أغلفــة جدیــدة وعلــى 

ســتالم وتــودع تلــك الطــرود فــي مخــزن المــواد نفقــة المــودع ویــنظم بهــا محضــر یعتبــر جــزءًا مــن محضــر اال

  المشبوهة والمعطوبة ولحین اتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها وفقا لألنظمة والتعلیمات .

  

  _16المادة_

  یتم استالم البضائع وتسلیمها في حالتي اإلدخال واإلخراج وفق ما یأتي:  أ_  

شـب والحدیـد (بضـائع الدكمـة) یسـمح بإدخالهـا اوًال/ البضائع الواردة بأكیاس بكمیات یتعذر عـدها والخ

مـــن لجنـــة تؤلـــف بنـــاء علـــى طلـــب مـــن المـــودع ویوافـــق علیـــه مـــدیر المنطقـــة الحـــرة وتبقـــى هـــذه 
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البضـــاعة علـــى مســـؤولیة المـــودع طیلـــة مـــدة خزنهـــا وحتـــى إخراجهـــا تحـــت إشـــراف لجنـــة تمثـــل 

  األطراف المعنیة وینظم بها ملحق محضر .

  ت المتماثلة تسلم بالعدد والوزن على أساس العبوة .ثانیًا/ البضائع ذات الوحدا

  ثالثًا/ البضائع األخرى تسلم بالعدد دون الوزن .

بعد استالم البضاعة وفق البنـد (أ) مـن هـذه المـادة  یـنظم محضـر اسـتالم أصـولي یوقـع علیـه المـودع  _ب

ي حالـــة رفضـــه وأمـــین المســـتودع وموظـــف الكمـــارك ویصـــادق علیـــه مـــدیر المنطقـــة الحـــرة وللمـــودع فـــ

أي  إجـراءالتوقیع االعتراض على ذلك لدى المدیر خـالل أسـبوع مـن تـاریخ تنظـیم المحضـر وال یجـوز 

تعدیل في المحضر إال بناء على وقائع ثابتة تؤید من نفس األطراف الموقعة علـى المحضـر علـى أن 

  تم المصادقة علیه من مدیر المنطقة الحرة .ی

  _17المادة_

عة وطبیعتهــا وتأثرهــا بعوامــل الجــو والحــاالت األخــرى التــي تــؤثر فــي الــوزن عنــد تراعــي خصــائص البضــا

ما لم   حصول نقص في الوزن أو اختالف في محتویاتها وال تكون المنطقة الحرة مسؤولة عن ذلك النقص

  یثبت أن عبثًا وقع داخل حرم المنطقة الحرة .

  _18المادة_

ضـائع التـي یتبـین أنهـا مخالفـة للبیانـات المقدمـة أو أنهـا مصــدر یقـرر نقـل الب أنلمـدیر المنطقـة الحـرة   أ_ 

خطـر للبضـائع المخزونــة بجوارهـا أو مضــرة بالصـحة العامـة أو البیئــة أو بمنشـآت المنطقــة الحـرة إلــى 

أي مكـان داخـل المنطقـة الحـرة أو خارجهــا ویبلـغ المـدیر المـودع بهـذا اإلجــراء ویكـون النقـل علـى نفقــة 

  ومسؤولیة المودع .

أو  لـه وأن یعیـد تغلیـف الطـرود المعطوبـة  یتخذ التدابیر التي یقتضیها حسن حفظ البضائع أنللمدیر  _ب

  إصالحها على نفقة المودع كلما رأى ذلك ضروریًا .

إذا كانـت البضـاعة المودعــة سـریعة التلـف أو أن الضــرر الواقـع علیهـا أو علــى غیرهـا بسـببها أصــبح  _ ج

ال فللمــدیر  جسـیمًا فعلـى مـدیر المنطقـة  أنالحــرة إخطـار المـودع بسـحبها خــالل فتـرة یحـددها المـدیر وإ

وللمنطقــة الحــرة یقــرر بیعهــا بــالمزاد العلنــي أو إتالفهــا بموجــب محضــر توقــع علیــه األطــراف المعنیــة 

الحق بالعودة على صاحب البضاعة بالبدالت ونفقات اإلتالف إذا لم تكِف حصـیلة البیـع لتغطیـة تلـك 

  بدالت .النفقات وال

  _19المادة_

ذا لـــم یقــم بـــذلك فتبــاع بـــأمر 30علــى المــودع إخـــراج البقایــا والفضـــالت خــالل مـــدة (  أ_  ) ثالثــین یومــًا وإ

المــدیر بــالمزاد العلنــي أو تتلــف وفــق مقتضــیات الحالــة والرجــوع علــى المــودع بنفقــات جمعهــا وتعبئتهــا 

  وتؤول عوائدها إلى الهیئة .

) ثالثـین 30سـالیات الخاصـة ببقایـا البضـائع ومعرفـة أصـحابها خـالل مـدة (في حالة تعـذر معرفـة اإلر  _ب

یومـًا یصــدر المـدیر أمــرًا ببیـع البقایــا المــذكورة بـالمزاد العلنــي أو إتالفهـا وفــق مقتضـیات الحالــة وتــؤول 
  عوائد البیع إلى الهیئة العامة باعتبارها ْأمواًال متروكة .
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  _  20المادة_

ودعات وسـاحات المنطقـة الحـرة إلـى األمـاكن المـؤجرة للمسـتثمرین بعـد اسـتیفاء یجوز نقل البضائع من مسـت

ما هو مستحق علیها ویكون النقل على نفقة ومسؤولیة المستثمر أو المودع ویكون ذلـك بعـد تقـدیم تصـریح 

نقــل وفــق النمــوذج وحصــول موافقــة مــدیر المنطقــة الحــرة علیــه وتْأشــیر ســجالت المنطقــة الحــرة بــذلك كمــا 

مح بنقل البضائع من األماكن المؤجرة إلى مستودعات وساحات المنطقة الحرة وفق الترتیب المبین في ویس

  هذه المادة .

  _21المادة_

لمــدیر المنطقــة الحــرة أن یــأذن بــإخراج المعــدات واآلالت واآللیــات والمــواد الداخلــة فــي البنایــات والمنشــآت 

ض اإلدامــة واإلعــادة بعــد أن یــتم تنظــیم بیــان إخــراج مــن العاملــة فــي المنطقــة الحــرة إلــى داخــل العــراق لغــر 

  المنطقة وفق النموذج الخاص بذلك .

  _22المادة_

یســـمح بإدخـــال المعـــدات واآلالت واآللیـــات إلـــى المنطقـــة الحـــرة لغـــرض التصـــلیح  أنلمـــدیر المنطقـــة الحـــرة 

أصـولي بعـد التصـلیح یـتم  یتم تنظیم بیان إدخال أصولي ثم یصار إلـى تنظـیم بیـان إخـراج أنواإلعادة بعد 

البــدالت المترتبــة علــى التصــلیح فــي حالــة إضــافة اآلالت أو األجهــزة  وأبموجبــة اســتیفاء الرســوم الكمركیــة 

  الخاضعة للرسوم الكمركیة .

  _23المادة_

للمـدیر العــام الموافقـة علــى تنـازل المســتثمر عـن حقوقــه فـي المــأجور للغیـر بعــد اسـتیفاء بــدل التنـازل البــالغ 

) خمســـمائة دوالر أمریكـــي وبـــدل الخـــدمات وذلـــك خـــالل مـــدة عقـــد االســـتثمار ، وال یجـــوز للمســـتثمر 500(

التنازل عن المنشآت التي أقامها للغیر وتؤول ملكیتها للهیئـة العامـة للمنـاطق الحـرة إال إذا رغـب المسـتأجر 

عقـــد جدیـــد یعـــرض علـــى  بتجدیـــد العقـــد للمـــدة التـــي یراهـــا وبعـــد موافقـــة المـــدیر العـــام علـــى ذلـــك وان یـــنظم

الموظف المختص یكـون خاضـعًا لجمیـع شـروط العقـد األول والمـدة المتبقیـة منـه وتطبـق هـذه الشـروط عنـد 

  تنازل الشركاء بعضهم إلى البعض اآلخر أو عند إضافة شریك جدید إلى عقد االستثمار .

  _24المادة _

اصــفات البضــاعة ویوقــع علیــه موظــف یــنظم طلــب إخــراج البضــائع مــن المنطقــة الحــرة یحــدد فیــه جمیــع مو 

المنطقـــة الحـــرة والمســـتثمر أو المـــودع ویـــتم اســـتیفاء البـــدالت المترتبـــة علـــى البضـــاعة المحـــددة فـــي جـــدول 

ًا لــذلك الطلــب بیــان الترانســیت بمركـز الكمــارك ویــتم تحمیــل البضــاعة علــى واســطة نقــل  البـدالت ویــنظم وفقــ

ــة هــــا المســــتثمر أو المــــودع بإشــــراف موظــــف المؤ یهی ــ ــى الســــاحة الكمركی ــة الحــــرة وترســــل البضــــاعة إلــ ــ نطق

  الستكمال إجراءات بیان الترانسیت من قبل الكمارك .

  _25المادة_

إذا كانت البضاعة موجهة لالستهالك الداخلي فیتم تنظیم طلب إخراجها ویوقع علیه موظف المنطقة الحرة 

في مركز الكمـارك حیـث تـتم اإلجـراءات  والمستثمر أو المودع ثم ینظم بیان الوضع في االستهالك ویسجل

جازات االستیراد    الخ) .…الكمركیة (التخمین والتحلیل وإ
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  _26المادة_ 

أو          1998) لسـنة 3عند اكتشاف أیة مخالفة الحكام قانون الهیئة العامة للمنـاطق الحـرة رقـم (  أ_ 

رة بموجبهـــا یـــتم تنظـــیم محضـــر أو التعلیمـــات الصـــاد 1984) لســـنة 23الحكـــام قـــانون الكمـــارك رقـــم (

) مـن قـانون الكمـارك یثبـت فیـه وصـف 229ضبط من الموظف مكتشف المخالفة وفق أحكام المـادة (

ـــه ویـــتم تبلیـــغ  ــة ویوقعـــه ویعرضـــه علـــى مـــدیر المنطقـــة الحـــرة للمصـــادقة علی كامـــل لتفاصـــیل المخالفـ

  الشخص المعني بالمخالفة بذلك .

ركـــي فـــي المنطقـــة الحـــرة التخـــاذ اإلجـــراءات القانونیـــة بشـــأن یحـــال محضـــر الضـــبط إلـــى المركـــز الكم _ب

  . 1984 ) لسنة23المخالفة وفق أحكام قانون الكمارك رقم (

تخصص المكافآت لمكتشفي المخالفات ومن ساعدهم في إتمـام إجراءاتهـا مـن مـوظفي المنطقـة الحـرة  _ ج

  . 1984) لسنة 23قانون الكمارك رقم (في وفق القواعد المنصوص علیها 

  _27المادة_

  لمجلس إدارة الهیئة العامة للمناطق الحرة البت في أیة حالة لم تعالجها هذه التعلیمات . 

  _28المادة _

  تنفذ هذه التعلیمات من تاریخ نشرها في الجریدة الرسمیة .
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  ))6رقم  ((تعلیمات
  

ــًا ) مــن المــادة ( ) لســنة 3قــانون الهیئــة العامــة للمنــاطق الحــرة رقــم ( ) مــن9اســتنادًا الــى أحكــام البنــد ( ثانی

1998.  

  -أصدرنا التعلیمات اآلتیة :  

  1999) لسنة 6المرقمة بـ (

  ((تعلیمات))

  (البناء على قطعة األرض المخصصة للمستثمر في المناطق الحرة)

من المئة %) خمسة وعشرین 25تكون نسبة البناء على قطعة األرض المخصصة للمستثمر ( -1–المادة 

فــأكثر مــن مســاحة األرض المخصصــة لــه ولمــدیر عــام هیئــة المنــاطق الحــرة عنــد وجــود ضــرورة تقتضــیها 

  طبیعة العمل زیادتها أو نقصانها.

یجـــب ان تكـــون االرتـــدادات ونســـب البنـــاء بصـــورة تـــؤمن الســـالمة المهنیـــة وتمنـــع حـــدوث  –أ  -2–المـــادة 

  -ثل للمساحات المتاحة وعلى النحو االتي :خالفات بین المستثمرین وتحقق االستخدام األم

ـــة األرض  –أوًال           ـــب البنــــاء علــــى قطعـ ـــر واحــــد مــــن كــــل جانــــب مــــن جوانـ ـــدمي : متـ ـــاع الخـ القطـ

  المخصصة للمستثمر.

القطــاع التجــاري : متــران مــن الجهــة األمامیــة او الجهــة المواجهــة للشــارع الــذي یقــع ضــمن  –ثانیــًا         

  ونصف المتر من الجوانب األخرى . المنطقة الحرة ومتر

  القطاع الصناعي : متران من كل جانب من جوانب البناء على قطعة ارض المستثمر. –ثالثًا         

یحظر الخزن في مساحات االرتدادات المتروكة من المساحة الكلیة لقطعة األرض المخصصة  -ب-     

  للمستثمر.

) او مــا یماثلهــا مــن  B-R-Cبمــادة األســالك المشــبكة (  تســیج قطعــة األرض المخصصــة – 3 –المــادة 

  المواد األخرى ذات المواصفات المشابهة .

  تنفذ هذه التعلیمات من تاریخ نشرها في الجریدة الرسمیة . – 4 –المادة 
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  لهیئة العامــة للمناطق الحرة ا
  

  م/ إجراءات االستثمار

ـــــــ      ــ
  

   ة لجمیع المستثمریناإلجراءات العام / أوالً 

تقــدیم طلـــب مـــن المســـتثمر إلـــى الهیئـــة إلقامـــة مشـــروع اســـتثماري یبـــین فیـــه مواصـــفات الموقـــع  .1

, مبنــى , ســاحة أرض مبلطــة أو غیــر مبلطــة) والتعریــف بمشــاریعه  المطلــوب اســتثماره (مكتــب

  السابقة والحالیة.

النتمـــاء للغـــرف التجاریـــة أو تقـــدیم أیـــة وثیقـــة تعزیـــزًا للمركـــز المـــالي واالقتصـــادي للمســـتثمر كا .2

  الصناعیة وغیرها .

  .وكذلك رسم رخصة ممارسة النشاط تسدید رسم الطلب  .3

  ملئ استمارة طلب االستثمار . .4

  تقدیم دراسة الجدوى االقتصادیة للمشروع بثالث نسخ . .5

بعد حصول الموافقة األولیة یسـدد بـدل اإلیجـار مقـدمًا للموقـع المطلـوب اسـتثماره ولسـنة واحـدة  .6

  یتم التسدید للسنوات المقبلة في الموعد نفسه وتسدید أجور الكفاالت واألمانات .و 

إبـرام العقـد وتنظـیم محضــر تسـلیم للموقـع ومــن ثـم تقـدیم المخططــات الهندسـیة لموقـع المشــروع  .7

  على وفق التعلیمات . وتعتمد الصیغة العربیة للعقد عند نشوء نزاع .

  ل تشیید البناء في الموقع .تسلم رخصة ممارسة النشاط عند استكما .8

  

  اإلجراءات الخاصة / ثانیًا 

  العراقـي المقیم  -

 .بطاقة السكن (إن وجدت) بثالث نسخیقدم بطاقة األحوال المدنیة وشهادة الجنسیة و  .1

  ما یؤید سالمة الموقف من الخدمة العسكریة . .2

لــداخل ) خمســون بالمائــة مــن أرباحــه فــي المشــروع إلــى ا% 50(یوقــع تعهــدًا بتحویــل  .3

  بالعملة األجنبیة.

  العراقـي غیر المقیم  -

  یقدم جواز سفره واإلقامة بثالث نسخ مصورة   

  شركـة وطنیة  -

 تقدم عقد التأسیس للشركة وبالتوقیع الحي مصدق حدیثًا وفق األصول . .1
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ــل  .2 ـــدًا بتحویـــ ـــوض تعهــ ــــدیر المفــ ـــاح  )% 50(یوقـــــع المـ ـــن أربــ ــــة مــ ــــون بالمائـ خمسـ

  األجنبیة . االستثمار إلى الداخل وبالعملة

 مشاركة العراقي المقیم أو شركة وطنیة مع العراقي غیر المقیم أو األجنبي .  -

تراعى الشروط أعاله باعتباره عراقي مقیم أو شركة وطنیـة حسـب األوضـاع مـع مراعـاة شـرط المقاطعـة 

  بالنسبة لألجنبي .

  شركة أجنبیة  -

  األصول .تقدم عقد تأسیس للشركة وبالتوقیع الحي مصدق حدیثًا وفق  .1

قائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة مصدقة حدیثًا وفق األصـول (إن لـم یكـن  .2

  مدرجًا في عقد التأسیس) . 

  یقدم المدیر المفوض تخویًال مصدقًا حدیثًا . .3

  یوقع المدیر المفوض إقرارًا بالمقاطعة . .4

  شخص طبیعي أجنبي  -

  یقدم جواز سفره بثالث نسخ مصورة . .1

  قاطعة .یوقع إقرارًا بالم .2

  

  إجراءات تنظیمیة  / ثالثاً 

  یتم التعامل بالعملة األجنبیة على وفق تعلیمات البنك المركزي . .1

  یمسك المستثمر سجالت مخزنیه وافیة خاضعة لتفتیش الهیئة . .2

یجب إشعار الهیئة باستخدام العاملین العراقیین من قبل المسـتثمر داخـل المنطقـة الحـرة وتؤخـذ  .3

  عند استخدام العمال األجانب . موافقة الهیئة مسبقاً 

 یلتزم المدیر المفوض للشركة بإبالغ الهیئة عما یطرأ من تغیرات بشأن أعضـاء مجلـس اإلدارة  .4

  أو الشكل القانوني للشركة أو أي تطورات حول وضعها المالي .

  تقبل مراجعة الوكیل عن المستثمر بوكالة مصدقة حدیثًا وفق األصول . .5
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  رحمن الرحیمبسم اهللا ال

  

ـــرار ــ   )170(قـ

  19/10/1998تاریخ القرار 

  إستنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانیة واألربعین من الدستور ,

  قرر مجلس قیادة الثورة ما یأتي :

  

  

تعفــى مشــاریع االســتثمار فــي المنــاطق الحــرة ورؤوس األمــوال المســتثمرة فیهــا واألربــاح  –اوًال 

نویة الناجمـة عنهـا مـن ضـریبة الـدخل ورسـم الطـابع وأیـة ضـرائب أو رسـوم والفوائد السـ

  أخرى بما فیها ضریبة الدفاع الوطني.

  

تعفى عملیات االستیراد والتصدیر الخاصة بالمناطق الحـرة مـن قیـود االسـتیراد والتصـدیر  -ثانیاً 

  عراق.كافة , ویستثنى من ذلك ما یصدر من هذه المناطق لالستهالك الداخلي في ال

  

  تعفى مدخوالت العاملین غیر العراقیین في المناطق الحرة من ضریبة الدخل. –ثالثًا 

  

% ) خمسـین مـن المئـة مـن مـدخوالت العـاملین العـراقیین فـي المنـاطق 50تعفى نسبة ( –رابعًا 

  الحرة من ضریبة الدخل.

  

  ینفذ هذا القرار من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة. –خامسًا 

  
 


