قوانين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
رئاسة الجمھورية
قرار رقم )(١
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا ً ألحكام البند )أوال( من المادة ) (٦١والبند )ثانيا( من المادة )(٧٣
ً
من الدستور .
قرر رئيس الجمھورية بتاريخ ٢٠١٥/١/٢١
إصدار القانون اآلتي :
رقم ) (١لسنة ٢٠١٥
قانون
تصديق اتفاقية تشجيع وحماية االستثمار بين
حكومة جمھورية العراق وحكومة المملكة األردنية الھاشمية
المادة -١-تصدق جمھورية العراق على اتفاقية تشجيع وحماية االستثمار بين حكومة جمھورية العراق
وحكومة المملكة األردنية الھاشمية الموقع عليھا في بغداد بتاريخ . ٢٠١٣/١٢/٢٥
المادة -٢-ينفذ ھذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

فؤاد معصوم
رئيس الجمھورية

األسباب الموجبة
من اجل التصديق على اتفاقية تشجيع وحماية االستثمار الموقعة بين حكومة جمھورية العراق وحكومة
المملكة األردنية الھاشمية الموقعة في بغداد بتاريخ  ، ٢٠١٣/١٢/٢٥شرع ھذا القانون
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الوقائع العراقية – العدد ٤٣٥٣

)( ١

٢٠١٥/٢/٢٣

اتفاقيات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتفاقية تشجيع وحماية االستثمار
بين
حكومة جمھورية العراق و حكومة المملكة االردنية الھاشمية
ان حكومة جمھورية العراق وحكومة المملكة االردنية الھاشمية )المشار اليھما فيما يلي بـ " الطرفين
المتعاقدين " (
ورغبة منھما في حماية استثمارات مستثمري احد الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد االخر على
اساس غير تمييزي وذلك بتشجيع اكبر للتعاون االقتصادي بينھما فيما يتعلق باالستثمارات من قبل مواطني
وشركات احد الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد االخر .
مدركتان ان االتفاق على ان المعاملة المعتزم منحھا لمثل ھذه االستثمارات ستحفز تدفق راس المال الخاص
والتطور االقتصادي للطرفين المتعاقدين على اساس ان العمل المستقر لالستثمار سيسھم في تعظيم االستخدام
الفعال للمصادر االقتصادية وتحسين مستويات المعيشة .
وسعيا منھما في تطوير الروابط االقتصادية والمصلحية بما يعزز االحترام لحقوق العمال المعترف بھا
دولياً◌ُ  ،وعلى ان يمكن تحقيق ھذه االھداف بدون التخفيف من االجراءات الصحية والسالمة والبيئة ذات
التطبيق العام .
قررتا االتفاق على االتي :
المادة االولى
التعاريف
الغراض ھذه االتفاقية :
اوالً  :يعني مصطلح "استثمار" كل نوع من انواع الموجودات المقامة او المملوكة من احد مستثمري طرف
متعاقد في اقليم الطرف المتعاقد االخر والتي يتم توظيفھا بما يحقق المنفعة لالقتصاد الوطني طبقا ً لقوانين
وانظمة الطرف المضيف لالستثمار  ،ويشمل على وجه الخصوص ال الحصر :
أ – االموال المنقولة وغير المنقولة او اية حقوق ملكية اخرى مثل الرھونات والديون واالمتيازات
والتأجيرات وحق االنتفاع والحقوق المماثلة .
ب -االسھم والحصص والسندات في شركة من الشركات او أي شكل اخر من اشكال المساھمة في شركة ما .
ج – المطالبات باالموال او بحقوق اداء لھا قيمة مالية .
د – حقوق الملكية الفكرية مثل براءات االختراع وحقوق النشر والعالمات التجارية والتصاميم الصناعية
واالسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية وكذالك العمليات الفنية والمعرفة واسم الشھرة .
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الوقائع العراقية – العدد ٤٣٥٣

)( ٢

٢٠١٥/٢/٢٣

اتفاقيات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ھـ  -االمتيازات التي يمنحھا القانون بموجب قانون او بموجب عقد من قبل سلطة مختصة بما في ذلك
االمتيازات للبحث عن او تطوير او استخالص او استغالل المصادر الطبيعية .
وتعتبر كذلك االستثمارات التي توظف في اقليم احد الطرفين المتعاقدين من قبل أي كيان قانوني لذلك الطرف
المتعاقد نفسه ولكنه بالفعل مملوك او مسيطر عليه  ،بصورة مباشرة من قبل مستثمري الطرف المتعاقد
االخر  ،على انھا استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد االخير اذا كانت قد تمت طبقا ً لقوانين وانظمة الطرف
المضيف لالستثمار .
ولن يؤثر أي تغيير على شكل المستثمر او المعاد استثمار الموجودات فيه على صفتھا كاستثمار .
ثانيا ً :يعني المصطلح "عوائد" المبالغ التي جرى استغاللھا بواسطة االستثمارات و تشمل بالتحديد و ليس
حصريا  ،األرباح و أرباح االسھم و الفوائد و اإلتاوات و المكاسب الراسمالية او اية دفعات عينية تتعلق
باي من االستثمارات .
وتتمتع العوائد المعاد استثمارھا بنفس المعاملة كاالستثمار االصلي .
ثالثا ً :يعني المصطلح " مستثمر " فيما يتعلق باي طرف من الطرفين المتعاقدين .
أ -أي شخص طبيعي يحمل جنسية احد الطرفين المتعاقدين و يوظف استثماراً في اقليم الطرف المتعاقد
االخر .
ب -أي شخص اعتباري كشركة او مؤسسة خاصة او شراكة او اتحاد مصلحي او أي منظمة منشاة حسب
االصول طبقا لقوانين و انظمة احد الطرفين المتعاقدين و الذي له مكتب مسجل و يقوم بعمل
مصلحي حقيقي في اقليم نفس الطرف المتعاقد و يوظف استثماراً في اقليم الطرف المتعاقد االخر ،
سواء كان لقاء ربح ام ال و سواء كانت تبعاته محدودة ام ال .
رابعا ً :يعني مصطلح "اقليم" االراضي على اليابسة و المياه الداخلية و المياه االقليمية للطرف المتعاقد و
المجال الجوي فوقھا  ،و كذلك المناطق البحرية خارج المياه االقليمية بما في ذلك قاع البحر و تحته و
التي يمارس عليھا الطرف المتعاقد حقوق السيادة او الوالية طبقا ً لقانونه الوطني و القانون الدولي
لغرض استكشاف و استغالل المصادر الطبيعية لھذه المناطق .
المادة الثانية
تشجيع االستثمارات و ادخالھا
يتعين على كل طرف متعاقد ان يشجع االستثمارات في إقليمه لمستثمري الطرف المتعاقد االخر و يتعين عليه
طبقا ً لقوانينه و انظمته ادخال مثل ھذه االستثمارات .

المادة الثالثة
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الوقائع العراقية – العدد ٤٣٥٣

)( ٣

٢٠١٥/٢/٢٣

اتفاقيات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حماية االستثمارات
اوالً :يتعين على كل طرف متعاقد وفقا لقوانينه و انظمته ان يقدم في إقليمه حماية و امنا كاملين الستثمارات
و عوائد مستثمري الطرف المتعاقد االخر .
ثانيا ً :يجب اال يعيق أي طرف من الطرفين المتعاقدين  ،بموجب اجراءات عشوائية او تمييزية  ،ملكية او
ادارة او ادامة او استعمال او التمتع في او التوسع في او بيع او التصرفات االخرى بمثل ھذه
االستثمارات .
ثالثا ً :ينبغي منح استثمارات وعوائد مستثمري أي طرف من الطرفين المتعاقدين معاملة عادلة و منصفة في
اقليم الطرف المتعاقد االخر .
المادة الرابعة
معاملة االستثمارات
اوالً :يتعين على كل طرف متعاقد وفقا لقوانينه و انظمته منح مستثمري الطرف المتعاقد االخر واستثماراتھم
و عوائدھم  ،معاملة ال تقل افضلية عن المعاملة التي يمنحھا الى مستثمريه و استثماراتھم و عوائدھم
فيما يتعلق بالملكية او التوسع في او تشغيل او ادارة او ادامة او استعمال او التمتع في او بيع او
التصرفات االخرى لالستثمارات .
ثانيا ً :يتعين على كل طرف متعاقد ان يمنح مستثمري الطرف المتعاقد االخر و استثماراتھم و عوائدھم معاملة
ال تقل افضلية عن المعاملة التي يمنحھا الى مستثمري أي دولة ثالثة و الى استثماراتھم و عوائدھم
فيما يتعلق باقامة او تملك او التوسع في او تشغيل او ادارة او ادامة او استعمال او التمتع في او بيع
االستثمارات او التصرفات االخرى فيھا .
ثالثا ً :يتعين على كل طرف متعاقد ان يمنح مستثمري الطرف المتعاقد االخر و استثماراتھم و عوائدھم افضل
المعامالت المطلوبة بموجب البنود )اوالَ( و )ثانيا ً( من ھذه المادة  ،ايھما اكثر افضلية للمستثمرين
او االستثمارات و العوائد .
رابعا ً :اليجوز الي طرف من الطرفين المتعاقدين ان يفرض في إقليمه إجراءات إلزامية غير معقولة او
تمييزية على استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد االخر بخصوص شراء المواد ووسائل انتاج و
تشغيل و نقل و تسويق منتجاته .
خامسا ً :لن تؤل احكام البند ثالثا من ھذه المادة بحيث يجبر طرفا ً متعاقداً الن يقدم الى مستثمري الطرف
المتعاقد االخر فائدة اية معاملة او افضلية او امتياز قد يقدم بمقتضى أي :
أ – منطقة تجارة حرة او اتحاد جمركي او سوق مشتركة او اتحاد اقتصادي او نقدي او اتفاقيات
اتحاد اقليمي مماثل قائم او مستقبلي يكون أي طرف من الطرفين المتعاقدين او قد يصبح طرفا ً
فيھا  ،او
ب – اتفاقية لتجنب االزدواج الضريبي او اية اتفاقية او ترتيبات دولية اخرى قائمة او مستقبلية تتعلق
كليا ً او بصورة رئيسية بتحصيل الضرائب .
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الوقائع العراقية – العدد ٤٣٥٣

)( ٤

٢٠١٥/٢/٢٣

اتفاقيات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة الخامسة
نزع الملكية
أوالً :ال يجوز نزع ملكية أو تأميم أو إخضاع استثمارات مستثمري طرف متعاقد في إقليم الطرف المتعاقد
اآلخر ألية إجراءات مباشرة او غير مباشرة يكون لھا أثر معادل لنزع الملكية أو التأميم )المشار إليھا
فيما يلي بـ " نزع الملكية" (  ،إالً لغرض الصالح العام على أساس غير تمييزي طبقا ً لإلجراءات
القانونية األصولية ولقاء تعويض سريع وكاف وفعال .
ثانيا ً :ينبغي أن يبلغ مقدار ھذا التعويض القيمة العادلة لالستثمار منزوع الملكية في الميعاد السابق فور نزع
الملكية او قبل ان يصبح نزع الملكية معروفا ً للجميع  ،أيھما يقع أوالً وتقرر القيمة العادلة طبقا ً
لمبادئ التقييم المقبولة عموما ً أخذين باالعتبار  ،من بين أمور أخرى  ،رأس المال المستثمر وقيمة
االستبدال والتقدير والعوائد الراھنة واسم الشھرة والعوامل األخرى ذات الصلة .
ثالثا ً :يجب أن يكون التعويض قابالً◌ً للتحقيق تماما ً وان يدفع بدون أية قيود أو تأخير  .وينبغي أن يشمل
فائدة حسب النسبة التجارية المقررة على أساس السوق لعملة الدفع من تاريخ نزع الملكية حتى
تاريخ الدفع الفعلي .
رابعا ً :يؤكد الطرفان المتعاقدان أنه عند قيام طرف متعاقد بنزع ملكية الموجودات أو جزء منھا لشركة جرى
تأسيسھا أو تكوينھا طبقا ً للقانون النافذ في إقليمه والتي يملك مستثمرو الطرف اآلخر أسھما فيھا أو
عندما يكون غرض نزع الملكية ھو إئتالف جرى تكوينه في إقليم طرف متعاقد  ،فإنه يتعين على
الطرف المتعاقد المضيف احترام النظام األساسي والمستندات ذات الصلة األخرى المحتملة للشركات
أو األئتالفات المعنية  ،حسبما تكون قائمة وقت نزع الملكية .
خامسا ً :يكون للمستثمر المنزوعة ملكية استثماراته الحق في مراجعة سريعة لحالته وتقييم استثماراته طبقا ً
للمبادئ الواردة في ھذه المادة بواسطة سلطة عدلية او سلطة مختصة اخرى للطرف المضيف لتلك
االستثمارات .

المادة السادسة
التعويض عن الخسائر
أوالًُ :يمنح المستثمرون التابعون ألحد الطرفين المتعاقدين الذين تعرضت استثماراتھم في إقليم الطرف
المتعاقد اآلخر ألضرار أو لخسائر بسبب الحرب أو أي نزاع مسلح آخر أو حالة طوارئ أو الثورة أو
اضطرابات أو أعمال شغب أو أحداث أخرى مماثلة  ،معاملة من قبل الطرف المتعاقد اآلخر فيما
يختص بإعادة األوضاع إلى ما كانت عليه أو برد الخسائر او بالتعويض أو بأي تسوية أخرى  ،ال تقل
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أفضلية عن تلك التي يمنحھا الطرف المتعاقد لمستثمريه بالذات أو للمستثمرين التابعين ألية دولة
ثالثة أيھما أكثر أفضلية .
ثانيا ً :مع عدم اإلخالل بما ورد في البند أوالً من ھذه المادة  ،عندما يتكبد مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين ،
في أي من الحاالت المشار إليھا في تلك الفقرة  ،خسائر في إقليم الطرف المتعاقد اآلخر ناجمة عن :
أ -االستيالء على استثماره أو جزء منه بواسطة القوات المسلحة أو سلطات الطرف المتعاقد اآلخر ،
أو ،
ب -تدمير استثماره أو جزء منه من جانب القوات المسلحة أو سلطات الطرف المتعاقد اآلخر  ،التي
لم تكن مطلوبة في غير حالة الضرورة  ،فإنه ينبغي إعادتھم بواسطة الطرف المتعاقد اآلخر إلى
الوضع السابق أو إعطائھم تعويضا ً يكون في أي من الحالتين سريعا ً وكافيا ً وفعاالً وأن يكون ذلك
التعويض قابالً للتحقيق الكامل وان يدفع بدون تأخير وأن يشمل فائدة حسب السعر التجاري
المقرر على أساس السوق وبعملة قابلة للتحويل من تاريخ االستيالء أو التدمير حتى تاريخ الدفع
الفعلي .
المادة السابعة
التحويالت الحرة
أوالً :يضمن كل طرف متعاقد وفقا ً لقوانينه وأنظمته لمستثمري الطرف المتعاقد اآلخر التحويل الحر من
والى خارج إقليمه بدون تأخير  ،الستثماراته ودفعات التحويالت المتعلقة باالستثمارات  .وينبغي
أن تشمل ھذه المبالغ  ،وليس على سبيل الحصر :
أ -رأس المال األولى والمبالغ اإلضافية إلدامة وتنمية استثمار ما .
ب -العوائد .
ج – المدفوعات بموجب عقد بما في ذلك اتفاقية قرض .
د – األموال المتأتية من البيع او التصفية الكاملة او الجزئية لالستثمار .
ھـ -دفعات التعويض بموجب المواد  ٥و  ٦و  ٨من ھذه االتفاقية .
و -الدفعات الناشئة عن تسوية نزاع حول االستثمار .
ز -المكاسب والمكافآت األخرى للموظفين المتعاقد معھم من الخارج فيما يتعلق باستثمار ما .
ثانيا ً :يتعين على كل طرف متعاقد أن يضمن وجوب إجراء دفعات التحويالت المشار اليھا في الفقرة
)أوال( من ھذه المادة بدون أية قيود بعملة قابلة للتحويل بحرية وسعر الصرف السائد في السوق
بتاريخ التحويل الى العملة المراد التحويل إليھا .
ثالثا ً :في حالة عدم وجود سوق للصرف األجنبي فإنه يتعين أن يكون السعر الواجب استعماله ھو سعر
الصرف األحدث لتحويل العمالت الى حقوق السحب الخاصة .
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رابعا ً :في حالة التأخير في إجراء التحويل من قبل الطرف المتعاقد المضيف  ،فإن التحويل يجب أن
يشمل الفائدة حسب السعر التجاري المقرر على اساس السوق للعملة المعنية من التاريخ الذي
طلبت فيه الحوالة حتى تاريخ الحوالة الفعلية وأن يتحملھا الطرف المتعاقد األخر .

خامسا ً :للدولة المضيفة عند الضرورة ولحماية ميزان المدفوعات فرض إجراءات احترازية تراھا
مناسبة على عملية التحويل لمدة التزيد على ) (١٨٠مئة وثمانين يوما ويمكن تمديدھا للمدة التي
تراھا مناسبة وفق إجراءات عامة ومعلنة .
المادة الثامنة
الحلول
أذا قامت دولة متعاقدة أو وكالتھا المعنية أو أي جھة أخرى معينة من قبلھا )الطرف الضامن( تأسست في أو
تم إنشاؤھا في تلك الدولة المتعاقدة بتسديد دفعة بموجب تعويض أو ضمان ضد أخطار غير تجارية تعھدت به
ويتعلق باستثمار في إقليم الدولة المتعاقدة األخرى )الدولة المضيفة( فإن على الدولة المضيفة االعتراف :
أ -بالتنازل للطرف الضامن بموجب القانون او اتفاق قانوني عن جميع الحقوق والمطالبات الناتجة عن
تلك األخطار والتي دفعت للمستثمر .
ب -يحق للطرف الضامن ممارسة مثل ھذه الحقوق وتنفيذ تلك المطالبات وااللتزامات المتعلقة
باالستثمار استناداً الى مبدأ انتقال الحقوق .
ج – ال يتم اإلحالل محل الدائن اال بعد موافقة الجھات المعنية في كال الدولتين .

المادة التاسعة
تسوية النزاعات بين مستثمر وطرف متعاقد
أوالً :ينبغي تسوية أي نزاع ناشئ عن استثمار بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد االخر بالطرق
الودية بما في ذلك الوساطة والتوفيق .
ثانيا ً :في حال تعذر تسوية النزاع طبقا للفقرة )أوال( من ھذه المادة واستيفاء طرق المراجعة الداخلية خالل
) (١٨٠مئة وثمانين يوما من تاريخ تقديم الطلب المكتوب للتسوية فانه يجوز ألحد طرفي النزاع
تقديم المنازعة إلى :
أـ المحاكم المختصة للطرف المتعاقد الذي يكون االستثمار قد جرى في إقليمه  ،أو ،
ب ـ التحكيم بواسطة المركز الدولي لتسوية نزاعات االستثمارات ) ( ICSIDالمؤسس بموجب
اتفاقية تسوية نزاعات االستثمارات بين الدول ومواطني الدول األخرى الموقع عليھا في
واشنطن بتاريخ  ١٨آذار ) ١٩٦٥المشار إليه فيما يلي بالمركز( إذا كان الطرفان المتعاقدان
طرفا فيھا  ،أو ،
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ج ـ التحكيم بموجب التسھيالت اإلضافية للمركز إذا كان أحد األطراف المتعاقدين موقعا على االتفاقية
المشار إليھا في الفقرة الفرعية )ب( من ھذه المادة  ،أو ،
د ـ أية

ھيئة

تحكيم

مشكلة

لھذا

الغرض

التي

يتعين

إقامتھا بموجب قواعد لجنة

األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ) . ( UNCITRAL
ثالثا ً :ال يحق للمستثمر  ،الذي قدم النزاع إلى محكمة وطنية طبقا للفقرة ثانيا ) أ ( من ھذه المادة أو إلى احد
إجراءات التحكيم المذكورة في الفقرات من ثانيا ) ب ( إلى ) د ( الحق في متابعة دعواه أمام أية
محكمة أو ھيئة أخرى  .وسيكون خيار المستثمر فيما يتعلق بالمحكمة أو ھيئة التحكيم نھائيا وملزما .
رابعا ً :ال يحق ألي من الطرفين المتعاقدين الذي ھو طرف في النزاع اثارة اعتراض في أي مرحلة من مراحل
إجراءات التحكيم أو تنفيذ قرار تحكيم على اساس ان المستثمر الذي ھو الطرف اآلخر للنزاع  ،قد
استلم تعويضا عن األضرار التي تشمل جزءاً من أو كامل خسائره بمقتضى التامين .
خامسا ً :يكون قرار التحكيم نھائيا وملزما لطرفي النزاع ويتم تنفيذه طبقا للقانون الوطني .
سادسا ً :ال يحق للمستثمر إقامة الدعوى على الطرف المتعاقد المضيف لالستثمار على النحو الوارد في ھذه
المادة بعد مرور ) (٥خمس سنوات من تاريخ علم المستثمر الحقيقي او المفترض بموضوع النزاع .
سابعا ً :يعد المستثمر الذي يحمل جنسية الدولة المضيفة لالستثمار مواطنا لھذه الدولة – بغض النظر عن أي
جنسية أخرى يحملھا – لغايات تطبيق أحكام ھذه المادة .
ثامنا ً :ال يسري شرط الدولة األكثر رعاية على أحكام ھذه المادة .

المادة العاشرة
تسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين
أوالً :تسوى النزاعات بين الطرفين المتعاقدين بخصوص تفسير أو تطبيق ھذه االتفاقية بقدر ما يكون ذلك
ممكنا ً بواسطة المفاوضات و الوساطة و التوفيق .
ثانيا ً :اذا تعذر تسوية النزاع طبقا ألحكام الفقرة )أوالً( من ھذه المادة في غضون ) (١٨٠مائة وثمانين يوما
فيمكن ألي من الطرفين تقديمه إلى ھيئة تحكيم .
ثالثا ً :تشكل ھيئة التحكيم ھذه لكل نزاع منفرد بحيث يتعين على كل طرف متعاقد ان يعين محكما واحدا ويتفق
ھذان المحكمان على مواطن دولة ثالثة كرئيس لھيئة التحكيم  .وينبغي تعيين ھذين المحكمين في
غضون ) (٦٠ستين يوما من التاريخ الذي قام فيه طرف متعاقد بإبالغ الطرف المتعاقد األخر بعزمه
على تقديم النزاع إلى ھيئة تحكيم علي إن يتم تعيين رئيسھا في غضون ) (٦٠ستين يوما أخرى .
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رابعا ً :أذا لم تراع المدد المبينة في الفقرة )ثالثا( من ھذه المادة  ،فانه يجوز ألي من الطرفين المتعاقدين في
غياب أي ترتيب أخر ذي صلة  ،الطلب من رئيس محكمة العدل الدولية أجراء التعيين الالزم  ،فإذا
كان رئيس محكمة العدل الدولية مواطنا ألي طرف من الطرفين المتعاقدين او اذا منع خالفا ً لذلك من
تأدية المھمة المذكورة فأنه يتعين الطلب من نائب الرئيس أجراء التعيين الالزم ،فإذا كان غير قادر
على القيام بذلك  ،فانه يتعين الطلب من عضو محكمة العدل الدولية الذي يليه اقدمية بإجراء ذلك
التعيين .
خامسا ً :ينبغي إن تضع ھيئة التحكيم قواعد إجراءاتھا .
سادسا ً :تتوصل ھيئة التحكيم إلى قرارھا بمقتضى االتفاقية الحالية وقواعد القانون الدولي  .وتتخذ الھيئة
قرارھا بأغلبية األصوات ويكون القرار نھائيا وملزما .
سابعا ً :يتعين إن يتحمل كل طرف متعاقد تكلفة ممثله الخاص وتمثيله القانوني في إجراءات التحكيم  ،وإما
تكلفة الرئيس و التكاليف الباقية ،فتقسم بالتساوي بين كال الطرفين المتعاقدين ومع ذلك  ،فانه يحق
لھيئة التحكيم ان تقرر في قرارھا توزيعا آخر للتكاليف .
المادة الحادية عشرة
التصاريح
أوالً :يتعين على كل طرف متعاقد طبقا لقوانينه وأنظمته معاملة جميع الطلبات المتعلقة باالستثمارات معاملة
ذات أفضلية ومنح التصاريح الالزمة المطلوبة في إقليمه فيما يتعلق باالستثمارات من قبل مستثمري
الطرف المتعاقد اآلخر بالسرعة الممكنة .
ثانيا ً :ينبغي على كل طرف متعاقد وفقا لقوانينه وأنظمته منح سمة الدخول والبقاء المؤقتين إلى األشخاص
الطبيعيين المستخدمين من الخارج كتنفيذيين أو مدراء أو إحصائيين أو موظفين فنيين فيما يتعلق
باستثمار ما من قبل احد مستثمري الطرف المتعاقد اآلخر و الذين يعتبر وجودھم حيويا للمشروع  .كما
يتعين منح أفراد العائلة المباشرين لمثل ھؤالء الموظفين معاملة مماثلة بخصوص الدخول والبقاء
المؤقت في إقليم الطرف المتعاقد المضيف .
المادة الثانية عشرة
إجراءات الحماية
ألي طرف متعاقد اتخاذ أية إجراءات ضرورية لحماية مصالحه األمنية ومنھا :
أ -التدابير الالزمة لمنع الجريمة ومكافحتھا .
ب -التدابير الالزمة لمنع تھريب وتجارة السالح والذخيرة .
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اتفاقيات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ج – معدات الحرب والصفقات والمواد والخدمات لغرض تجھيز مؤسسة رسمية عسكرية او شبه
عسكرية او أمنية بشكل مباشر او غير مباشر .
د – أعمال متعلقة بتنفيذ سياسات وطنية او اتفاقيات دولية بخصوص منع انتشار االسلحة النووية او
معدات متفجرة نووية او غير نووية .
ھـ  -تنفيذ التزاماته بموجب ميثاق األمم المتحدة للمحافظة على السلم واألمن الدوليين .
و – ما يتخذه احد الطرفين المتعاقدين من إجراءات وقت الحرب او الطوارئ وفق التشريعات الوطنية .
ز – التدابير الالزمة لحماية البيئة من التلوث .
ح – التدابير الالزمة لمكافحة الرشوة وغسيل األموال .
المادة الثالثة عشرة
تطبيق القواعد األخرى
اوالً :اذا كانت أحكام قانون أي طرف من الطرفين المتعاقدين او االلتزامات الدولية القائمة حاليا ً او التي
قررت فيما بعد بين الطرفين المتعاقدين إضافة لالتفاقية الحالية تتضمن أحكاما عاما ً او محددة ،
تمنح استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد اآلخر الحق في معاملة أكثر أفضلية مما ھو
منصوص عليه بموجب االتفاقية الحالية  ،فأن مثل ھذه األحكام الى مدى كونھا أكثر أفضلية ،
سترجح على االتفاقية الحالية .
ثانيا ً :يتعين على كل طرف متعاقد مراعاة أي التزام تعاقدي آخر قد دخل فيه مع مستثمر من مستثمري
الطرف المتعاقد اآلخر فيما يتعلق باالستثمارات الموافق عليھا من قبله في اقليمه .
المادة الرابعة عشرة
تطبيق االتفاقية
تنطبق ھذه االتفاقية على جميع االستثمارات الموظفة من قبل مستثمري أي طرف من الطرفين
المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد اآلخر سواء وظفت قبل او بعد دخول ھذه االتفاقية حيز التنفيذ
ولكنھا لن تنطبق على أي نزاع بخصوص استثمار نشأ او مطالبة تمت تسويتھا قبل دخولھا حيز التنفيذ .
المادة الخامسة عشرة
الشفافية
اوالً :يتعين على كل طرف متعاقد ان ينشر بسرعة او يوفر للعموم قوانينه وأنظمته وإجراءاته وأحكامه
اإلدارية وقراراته العدلية ذات التطبيق العام وكذلك االتفاقيات الدولية التي قد تؤثر على استثمارات
مستثمري الطرف المتعاقد اآلخر في إقليم الطرف المتعاقد .
ثانيا ً :ليس في ھذه االتفاقية ما يلزم طرف متعاقد تزويد او السماح بالوصول الى أي معلومات سرية بما
في ذلك معلومات خاصة بمستثمرين او استثمارات معنية يكون من شأن اإلفصاح عنھا إعاقة تنفيذ
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٢٠١٥/٢/٢٣

اتفاقيات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القانون او مخالفة القوانين الحامية للسرية او التي تخل بالمصالح التجارية الشرعية لمستثمرين
معنيين .

المادة السادسة عشرة
المشاورات
يتعين على الطرفين المتعاقدين ان يعقدا  ،بطلب من أي طرف منھما  ،مشاورات لغرض استعراض تنفيذ
ھذه االتفاقية ودراسة أي مسألة قد تنشأ من ھذه االتفاقية  ،بما في ذلك المعلومات حول فرص االستثمار
في إقليم الطرفين المتعاقدين  .وينبغي عقد مثل ھذه المشاورات بين السلطات المختصة للطرفين
المتعاقدين في مكان وزمان متفق عليه من خالل القنوات الدبلوماسية .

المادة السابعة عشرة
حيز التنفيذ
تدخل ھذه االتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور ثالثين يوما من تاريخ تسلم آخر إشعار يفيد باستيفاء
اإلجراءات الدستورية الالزمة لكال الطرفين المتعاقدين .

المادة الثامنة عشرة
السريان
أوالً :تبقى أحكام ھذه االتفاقية سارية المفعول مدة ) (١٠عشر سنوات وتجدد تلقائيا ً لمدة ) (٥خمس
سنوات  ،ما لم يقم احد الطرفين المتعاقدين بإبالغ الطرف المتعاقد اآلخر خطيا ً برغبته في إنھائھا او
تعديلھا وذلك خالل مدة ال تقل عن سنة واحدة من انتھاء العمل بھا .
ثانيا ً :تبقى أحكام ھذه االتفاقية عند انتھاء العمل بھا طبقا للفقرة أوال من ھذه المادة سارية المفعول مدة )(٥
خمس سنوات على االستثمارات التي تم إنشاؤھا قبل انتھاء العمل في ھذه االتفاقية .

حررت ھذه االتفاقية في مدينة بغداد بتاريخ  ٢١صفر لسنة  ١٤٣٥ھجرية الموافق  ٢٥كانون األول
لسنة  ٢٠١٣ميالدية من نسختين أصليتين باللغة العربية ويكون لھما الحجية القانونية ذاتھا .
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اتفاقيات
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بيانات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بيـان
استناداً ألحكام المادة )/١٠ثانيا ً( من قانون رعاية القاصرين رقم ) (٧٨لسنة ١٩٨٠
المعدل تقرر ما يأتي :
اوالً :استحداث مديرية رعاية القاصرين في قضاء الصويرة وتتبع لھا مناطق شمال محافظة
واسط .
ثانيا ً :ينفذ ھذا البيان من تاريخ صدوره .

الدكتور
حيـدر الزاملـي
وزيـر العـدل
٢٠١٥/١/٢٨
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اعالنات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إعـالن
استناداً لقانون التعاون رقم ) (١٥لسنة ) ١٩٩٢المعدل( )النافذ( المادة الثامنة ) (١منه
ومصادقة االتحاد العام للتعاون بكتابه ح ٤٠/في  ٢٠١٥/١/٢١على محضر اجتماع مجلس
بتاريخ

ادارة االتحاد التعاوني في محافظة بغداد الرصافة )الجلسة الخامسة( المنعقد

 ٢٠١٤/١٢/٣٠وبناء على الطلب المقدم من قبل الذوات المؤسسون كلثوم حاوي عبيس
وجليل كريم عبيس ونصير فائق جاسم وفراس ستار احمد ورنا رزاق عبد الحميد وزمالئھم
لتأسيس جمعية تعاونية انتاجية وللصالحية المخولة لنا بموجب القانون اعاله تقرر تأسيس
جمعية انتاجية بأسم )جمعية نبع الحضارة التعاونية االنتاجية( مقرھا في محافظة
بغداد/الرصافة تھدف الى تقديم خدماتھا التعاونية للمواطنين واعتباراً من تاريخ نشر تأسيس
الجمعية في جريدة الوقائع العراقية )كتب ببغداد في اليوم التاسع من شھر شباط( من العام
) ٢٠١٥ميالدي( الموافق لليوم التاسع عشر من شھر ربيع الثاني من العام ١٤٣٦
)ھجري( .

كريم حميد عبد الساده
رئيس اتحاد بغداد التعاوني/الرصافة
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الفھرس
الرقم

الموضوع

الصفحة

قوانين
١

قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية االستثمار بين حكومة

١

جمھورية العراق وحكومة المملكة األردنية الھاشمية

بيانات
-

بيان استحداث مديرية رعاية القاصرين في قضاء الصويرة وتتبع

١٣

لھا مناطق شمال محافظة واسط

إعالنات
-

تأسيس جمعية تعاونية إنتاجية بأسم )جمعية نبع الحضارة
التعاونية االنتاجية( مقرھا في محافظه بغداد/الرصافة

١٤

البريد االلكتروني
الموقع االلكتروني
طبع في مطابع دار الشؤون الثقافية العامة
السعر  ٧٥٠دينار

E.mail : lgiaw_moj_iraq@moj.gov.iq
Http// : www.Legislations.gov.iq
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نرخى ٧٥٠دينارة

