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  27/11/2014تمت القراءه األولى بتارٌخ
  

 باسم الشعب

 رئاسة الجمهورٌة

 (31قرار رقم )

( والبند )ثالثاً( من 23أقره مجلس النواب طبقاً ألحكام البند)اوالً( من المادة ) بناًء على ما
 .( من الدستور31المادة )

 2/36/6033قرر رئٌس الجمهورٌة بتارٌخ 

 6033( لسنة 30رقم ) :إصدار القانون اآلتً

 

 6002( لسنة 31قانون التعديل الثاني لقانون االستثمار رقم )

 

وٌحل محله  6002( لسنة 31( من قانون االستثمار رقم )3ٌلغى نص المادة ) -3-المادة 
 :ماٌأتً

 :ٌقصد بالعبارات التالٌة الغراض هذا القانون المعانً المبٌنة ازاؤها

 .المجلس: مجلس الوزراء -اوال

 .االحوال الهٌئة: الهٌئة الوطنٌة لالستثمار او هٌئة االقلٌم او هٌئة المحافظة حسب -ثانٌا

رئٌس الهٌئة: رئٌس الهٌئة الوطنٌة لالستثمار او رئٌس هٌئة استثمار االقلٌم او رئٌس  -ثالثا
 .هٌئة استثمار المحافظة

هٌئة اإلقلٌم: هٌئة االستثمار فً اإلقلٌم المسؤولة عن التخطٌط االستثماري ومنح  -رابعا
 .أجازات االستثمار فً اإلقلٌم

ٌئة االستثمار فً المحافظة غٌر المنتظمة فً إقلٌم المسؤولة عن هٌئة المحافظة : ه -خامسا
 .التخطٌط االستثماري ومنح أجازات االستثمار فً المحافظة

االستثمار: توظٌف رأس المال فً أي نشاط او مشروع اقتصادي ٌعود بمنفعة على  -سادسا
 .االقتصاد الوطنً وفقاً الحكام هذا القانون

 . االقتصادي المشمول بأحكام هذا القانون المشروع: النشاط -سابعا

الموجودات: اآلالت واألجهزة والمعدات واآللٌات والعدد ووسائط النقل والمواد االولٌة  -ثامنا
واللوازم واألثاث المكتبٌة المخصصة الستخدامها حصراً فً المشروع وأثاث ومفروشات 

 .التعلٌمٌةولوازم الفنادق والمدن السٌاحٌة والمؤسسات الصحٌة و

المستثمر العراقً : الشخص الحاصل على اجازة االستثمار والذي ٌحمل الجنسٌة  -تاسعا
 .العراقٌـة اذا كان شخصاً طبٌعٌاً او شخصاً معنوٌاً مسجالً فً العراق



الٌحمل الجنسٌة   المستثمر األجنبً: الشخص الحاصل على اجازة االستثمار والذي -عاشراً 
 .شخصاً طبٌعٌاً او شخصاً معنوٌاً مسجالً فً بلد اجنبً  العراقٌة اذا كان 

المناطق االستثمارٌة: المناطق التً تقترحها الهٌئة الوطنٌة لالستثمار ذات النشاط  -حادي عشر
 .االقتصادي التكاملً فً مختلف القطاعات بعد موافقة مجلس الوزراء

ة استثمار للمشارٌع المطور : كل شخص طبٌعً او معنوي حاصل على اجاز -ثانً عشر
االستراتٌجٌة فً قطاعً بناء المدن السكنٌة والمناطق االستثمارٌة او أي قطاع تنموي اخر تقع 

 .خارج التصمٌم االساس تقترحه الهٌئة وٌوافق علٌها مجلس الوزراء

المطور الثانوي : كل شخص طبٌعً او معنوي تنتقل الٌه ملكٌة جزء من   -ثالث عشر
اري لغرض تطوٌره ضمن مشارٌع المدن السكنٌة الكبرى والمناطق المشروع االستثم

االستثمارٌة او أي قطاع اخر تقترحه الهٌئة وٌوافق علٌه مجلس الوزراء وفقا للتصمٌم 
 .األساسً للمشروع

الطاقة التصمٌمٌة : الطاقة اإلنتاجٌة المصممة ضمن وحدة زمنٌة معٌنة وفقاً لما   -رابع عشر
 .ق الواردة مع المكائن من المجهز والجدوى االقتصادٌة للمشروعهو مثبت فً الوثائ

 .المحفظة االستثمارٌة : مجموعة من االستثمارات فً األسهم والسندات -خامس عشر

 .االستبدال: استبدال اراضً ومنشأت غٌر مستغلة باخرى ذات جدوى اقتصادٌة  -سادس عشر

 :( من القانون وٌحل محله ماٌأت6ً)ٌلغى نص البند )ثانٌا( من المادة   -6-المادة 

  

تشجٌع القطاع الخاص العراقً واألجنبً والمختلط لالستثمار فً العراق من خالل  -ثانٌاً 
توفٌر التسهٌالت الالزمة لتأسٌس المشارٌع االستثمارٌة وتعزٌز القدرة التنافسٌة للمشارٌع 

 .ةالمشمولة بأحكام هذا القانون فً األسواق المحلٌة واألجنبٌ

 :( من القانون وٌحل محله ماٌأت4ًٌلغى البند )أوال( من المادة ) –اوالً  -1-المادة 

تشكل بموجب هذا القانون هٌئة تسمى الهٌئة الوطنٌة لالستثمار تتمتع بالشخصٌة    -أوال
المعنوٌة وٌمثلها رئٌس الهٌئة أو من ٌخوله وتكون مسؤولة عن رسم السٌاسة الوطنٌة 

الضوابط لها ومراقبة تطبٌقها وتختص بالمشارٌع االستثمارٌة اإلستراتٌجٌة لالستثمار ووضع 
 .والمشارٌع ذات الطابع االتحادي

 :( من القانون وٌحل محله ماٌل4ًٌلغى نص البند )ثانٌا( من المادة ) –ثانٌاً 

( احد عشر عضواً من ذوي 33ٌدٌر الهٌئة الوطنٌة لالستثمار مجلس ادلرة ٌتألف من ) –ثانٌاً 
 .الخبرة واالختصاص حائزٌن على شهادة جامعٌة اولٌة تتناسب واختصاص الهٌئة

( وٌحل محلها ما 4تلغى الفقرات )ب( و)جـ( ) د( و )هـ( من البند)ثالثاً( من المادة )  -ثالثاً 
 :ٌأتً

ٌختار رئٌس مجلس الوزراء وبترشٌح من رئٌس الهٌئة خمسة أعضاء ٌمثلون  –ب  -ثالثا
القطاع العام من الجهات ذات العالقة على ان التقل درجتهم عن مدٌر عام أعضاء غٌر 

 .( خمس سنوات بدون مكافأت3متفرغٌن فً مجلس إدارة الهٌئة ولمدة )

( خمس سنوات 3من القطاع الخاص لمدة )ٌختار رئٌس مجلس الوزراء اربعة اعضاء    -ج
ممن لدٌهم مشروع استثماري داخل العراق غٌر محكومٌن بجناٌة عادٌة او جنحة مخلة 



بالشرف او ممن اشهروا افالسهم، بعد ترشٌحهم من قبل رئٌس الهٌئة الوطنٌة لالستثمار بدون 
 .مكافأت

مـدة المنصوص علٌها فً الفقره )أ( ٌجوز تمدٌـد والٌة رئٌس الهٌئة ونائبه عند انتهاء ال –د 
 .( ستون ٌوما من تارٌخ انتهاء الوالٌة20من هذا البند ولمرة واحدة خالل مدة التزٌد عن)

لمجلس الوزراء إقالة رئٌس الهٌئة الوطنٌة لالستثمار ونائبه بناًء على طلب رئٌس مجلس  -ه
 .الوزراء وألسباب موجبة لالقالة وبمصادقة مجلس النواب

( من القانون وٌعاد تسلسل البنود الالحقة تبعاً لذلك 4ٌضاف البند ) رابعاً( الى المادة )  -اً رابع
 :وٌقرأ على النحو اآلتً

  

 -: أ .ـ تتكون الهٌئة الوطنٌة لالستثمار من الدوائر واالقسام اآلتٌة -رابعاً 

 .الدائرة اإلدارٌة والمالٌة – 1

 .الدائرة القانونٌة -2

 .قتصادٌة والفنٌةالدائرة اال  –3

 .دائرة العالقات واإلعالم – 4

 . دائرة النافذة الواحدة وخدمات المستثمرٌن –5

 .قسم التنسٌق مع المحافظات -6

 .قسم الرقابة والتدقٌق الداخلً -7

 .قسم تكنولوجٌا المعلومات -8

 .قسم العقود –9

 .قسم التصارٌح األمنٌة – 10

 .مكتب رئٌس الهٌئة – 11

ٌس الهٌئة الوطنٌة لالستثمار استحداث اقسام حسب الحاجة والضرورة لها لرئ   –ب 
 .وبمصادقة مجلس ادارة الهٌئة وتحدد مهامها وفق نظام داخلً للهٌئة

( من القانون وٌحل محلهما 3ٌلغى نص البندٌن )ثانٌا( و ) ثالثاً( من المادة ) – 4 –المادة 
 :ماٌأتً

من قانون  -3 –من المادة   3تاسعاً/   –وفقا الحكام البند  ٌعٌن رئٌس هٌئة المحافظة -أ -ثانٌا
، ٌكون رئٌساً 6002( لسنة 63التعدٌل الثانً لقانون المحافظات غٌر المنتظمة فً اقلٌم رقم )

لمجلس إدارة الهٌئة على ان ٌكون من ذوي الخبرة واالختصاص ولدٌه خبرة وظٌفٌة التقل 
ادة جامعٌة اولٌة وٌعٌن بعنوان مدٌر عام لمدة ( عشر سنوات بعد حصوله على شه30عن )

 .( خمسة سنوات قابلة للتمدٌد ولمرة واحدة3)

لرئٌس الهٌئة نائب ٌعٌن بعنوان معاون مدٌر عام من ذوي الخبرة واالختصاص ولدٌه  -ب
( عشر سنوات بعد حصوله على شهادة جامعٌة اولٌة عن طرٌق 30خبرة وظٌفٌة التقل عن )

وٌختار مجلس المحافظة فً المحافظة غٌر المنتظمة   خاص من قبل المحافظاختٌار ثالثة اش



( خمس سنوات قابلة للتمدٌد وٌحل 3بإقلٌم احدهم وٌصادق علٌه المحافظ لٌكون نائباً لمدة )
 .محل رئٌس الهٌئة عند غٌابه

  

 .( تسعة اعضاء بمن فٌهم رئٌس الهٌئة ونائبه9للهٌئة مجلس ادارة ٌتألف من) –ج 

ٌختار المحافظ فً المحافظة غٌر المنتظمة فً اقلٌم وبترشٌح من رئٌس هٌئة المحافظة    -د
( ثالثة من موظفً المحافظة من العاملٌن فً الدوائر ذات العالقة ال تقل درجتهم الوظٌفٌة 1)

 .( خمسة سنوات بدون مكافأت3عن مدٌر أعضاء غٌر متفرغٌن فً مجلس اإلدارة لمدة )

( 4ظ فً المحافظة غٌر المنتظمة فً إقلٌم وبترشٌح من رئٌس هٌئة المحافظة )ٌختار المحاف -ه
ذوي  اربعة أشخاص من القطاع الخاص ممن لدٌهم مشروع استثماري داخل العراق ومن 

الخبرة واالختصاص وحائزٌن على شهادة جامعٌة اولٌة, وغٌر محكومٌن بجناٌة عادٌة او 
( خمسة سنوات 3, أعضاء فً مجلس اإلدارة لمدة )جنحة مخلة بالشرف أو أشهروا إفالسهم

 .بدون مكافأت

ٌشترط فً رئٌس مجلس إدارة الهٌئة فً اإلقلٌم أو المحافظة غٌر المنتظمة فً إقلٌم ونائبه   -و
 .وأعضائه ان ال ٌكونوا أعضاء فً مجلس المحافظة أو المحافظ او من نوابه أو معاونٌه

الٌجوز لرئٌس الهٌئة ونائبه الجمع بٌن وظٌفته واي عمل او منصب رسمً آخر وله   -ز
 .الحق بالعودة الى وظٌفته السابقة بعد انتهاء مهام وظٌفته او احالته على التقاعد وفقا للقانون

اء تحدد الهٌئة الوطنٌة لالستثمار آلٌة تشكٌل هٌئة المحافظة بما فٌها معاٌٌر تعٌٌن اعض –ثالثا 
 .مجلس االدارة واقالتهم فً حالة عدم التزامهم بمعاٌٌر وتعلٌمات الهٌئة

 -:( من القانون وٌحل محله ماٌل2ًٌلغى نص المادة )  -3-المادة 

تعتمد الهٌئة المراسالت االلكترونٌة اضافة الى المراسالت االعتٌادٌة بٌنها وبٌن  -2-المادة 
واالجانب والمتعلقة بعمل ونشاط الهٌئة من خالل الجهات الرسمٌة والمستثمرٌن العراقٌٌن 

 .الشبكات المحلٌة او الشبكة الدولٌة وفق ضوابط تحددها الهٌئة

( من القانون 9تلغى نصوص البنود )ثالثا( و)سادسا( و)سابعا( و)ثامنا( من المادة ) -2-المادة 
 :وٌحل محلها ماٌلً

ن الجهات الحكومٌة ذات العالقة تتولى انشاء نافذة واحدة تضم مندوبٌن مخولٌن م  -ثالثا
 .التوصٌة بمنح االجازة االستثمارٌة بعد الحصول على موافقة الجهات المعنٌة وفقاً للقانون

  

تسهٌل الحصول على العقارات الالزمة القامة المشارٌع بالشكل الذي تحدده الهٌئة  -سادسا
 بالتنسٌق مع الجهات ذات العالقة وكما ٌلً:ــ

 .ببدل للمشارٌع السكنٌة التً تقع ضمن التصمٌم االساس .3

بدون بدل للمشارٌع السكنٌة التً تقع خارج التصمٌم االساس على ان التحتسب قٌمة  .6
 .االرض ضمن قٌمة الوحدة السكنٌة المباعة للمواطن

 .ببدل لباقً المشارٌع غٌر السكنٌة .1
 .مناطق استثمارٌة كبرى بموافقة مجلس الوزراء العمل على اقامة -سابعاً 

تشجٌع المستثمرٌن العراقٌٌن واالجانب بالمشاركة مع العراقٌٌن من خالل توفٌر   -ثامنا
قروض وتسهٌالت مالٌة لهم بالتنسٌق مع وزارة المالٌة والمؤسسات المالٌة االخرى على ان 



نشأت المشروع وتحدد نسبة فائدة % من المشروع وبضمان م63ٌراعى انجاز المستثمر نسبة 
مٌسرة بالنسبة للمشارٌع السكنٌة وللمستفٌد النهائً على ان ٌراعى استخدام اٌدي عاملة عراقٌة 

 .تتناسب وحجم القرض

 :( من القانون وٌحل محله ماٌأت30ًٌلغى نص المادة ) -3-المادة 

لمزاٌا والتسهٌالت والضمانات ٌتمتع المستثمر العراقً او األجنبً بجمٌع ا -اوال -30 -المادة
 .وٌخضع لاللتزامات المنصوص علٌها فً هذا القانون

. ٌجوز تملٌك المستثمر العراقً او االجنبً األراضً المخصصة للمشارٌع السكنٌة 3 -أ -ثانٌا
والعائدة للدولة والقطاع العام، وللمستثمر العراقً او األجنبً شراء األرض العائدة للقطاع 

لمختلط إلقامة مشارٌع اإلسكان حصرا شرٌطة عدم تعارضها مع استعماالت الخاص او ا
 .التصمٌم االساسً

ٌجوز تملٌك المستثمر العراقً األراضً المخصصة للمشارٌع الصناعٌة والعائدة للدولة  .6
والقطاع العام، وٌجوز عقد شراكة مع المستثمر األجنبً فً التموٌل او االدارة وللمستثمر 

 .األرض العائدة للقطاع الخاص او المختلط وفق نظام تصدره الهٌئةالعراقً شراء 

ٌتم ابرام عقد المشروع االستثماري مع الجهة القطاعٌة المنظمة للنشاط او مع الهٌئة  -ب
 .مانحة اإلجازة على ان ٌبرم العقد الخاص بالعقار مع الجهة المالكة

  

ن تنفٌذ المستثمر العراقً أو األجنبً توضع اشارة عدم تصرف على سند الملكٌة الى حٌ  -جـ
 .التزاماته بتأٌٌد من هٌئة االستثمار المانحة لإلجازة

ٌلتزم المطور او المستثمر العراقً أو األجنبً بالغرض الذي ملك من أجله العقار، وبعدم   -د
 .المضاربة به وبخالفه ٌتحمل اجر المثل عن مدة االستغالل

مطور او الُمستثمر العراقً او األجنبً الذي تملك عقاراً بموجب فً حالة عدم اٌفاء ال    –هـ 
هذا القانون, فً تنفٌذ التزاماته ضمن المدة المحددة فً االتفاق الُمبرم ، تتولى دائرة التسجٌل 

العقار إلى مالكه السابق مقابل   العقاري وبناء على طلب من الهٌئة, إلغاء التسجٌل وإعادة
 .بعد استٌفاء اجر المثل عن تلك الفترة إعادة بدل البٌع إلٌه

ٌلتزم المستثمر العراقً أو األجنبً بتشٌٌد الوحدات السكنٌة خالل الفترة المحددة فً   -و
وللمستثمر   االتفاق وبٌعها أو إٌجارها إلى المواطنٌن وفقاً لتعلٌمات تصدر لهذا الغرض

السكنً طٌلـة فترة اإلجازة وفق العراقً أو األجنبً أن ٌتصرف ببقٌة أجزاء المشروع غٌر 
 .شروط االتفاق المبرم معه

% من المشروع 40للمطور نقل ملكٌة جزء من المشروع االستثماري بعد انجازه نسبة   -ز
الى المطور الثانوي وبموافقة الهٌئة مانحة األجازة، والٌجوز للمطور الثانوي نقل ملكٌة 

 .مشروعالمشروع االستثماري اال بعد انجاز كامل ال

ٌتمتع المطور الثانوي بمزاٌا هذا القانون وٌخضع اللتزاماته من تارٌخ حصوله على اجازة  -ح
 .استثمار الجزء المنقول الٌه من المشروع

للمستثمر العراقً او األجنبً حق استئجار وتأجٌر العقارات او المساطحة من الدولة  -أ –ثالثا 
مشارٌع استثمارٌة علٌها لمدة التزٌد عن  لغرض اقامة  او من القطاعٌن الخاص والمختلط

( خمسٌن سنة قابلة للتجدٌد بموافقة الهٌئة مانحة اإلجازة والجهة ذات العالقة بعد مراعاة 30)



طبٌعة المشروع والجدوى االقتصادٌة منه باستثناء المشارٌع الصناعٌة المشٌدة فً المدن 
 .الصناعٌة ُتملك بموجب بدل وحسب التعلٌمات

لهٌئة االستثمار المانحة لألجازة االتفاق مع المستثمر العراقً أو األجنبً على عودة   -ب
تظمة فً إقلٌم بعد انتهاء مدة اإلجازة المشروع إلى الدولة أو اإلقلٌم أو المحافظة غٌر المن

 .وبالشروط الواردة فً االتفاق الُمبرم معه

للمستثمر ان ٌنقل ملكٌة المشروع االستثماري كال او جزءاً خالل مدة االجازة الى اي   -جـ
% من 40مستثمر آخر بعد استحصال موافقة الهٌئة مانحة االجازة بشرط انجازه نسبة 

مر الجدٌد محل المستثمر السابق فً الحقوق وااللتزامات المترتبة علٌه المشروع وٌحل المستث
 .وفق القانون واالتفاق المبرم معه

للهٌئة المانحة لإلجازة االتفاق مع المستثمر العراقً أو األجنبً على بقاء المشروع    -د
ٌاً أو غٌر سكنً االستثماري ملكاً للمستثمر أرضاً وبناًء أو بناء حسب ما إذا كان المشروع سكن

على التوالً والتعاقب بعد انتهاء فترة اإلجـازة دون التمتع بالمزاٌا والتسهٌالت والضمانات 
 .الواردة فً هذا القانون

ٌجوز للمستثمر اقامة مشارٌع استثمارٌة صناعٌة ومخازن خاصة بالقطاع الزراعً على  -ه
 .التصمٌم االساساالراضً الزراعٌة والعقود الزراعٌة داخل وخارج حدود 

ٌجوز للمطور او المستثمر باالتفاق مع الهٌئة المعنٌة على اٌصال خدمات البنى التحتٌة   -و
 .الى حدود المشروع وفقاً لالتفاق الذي ٌبرم معه

ٌجوز االستثمار فً المشارٌع المتوقفة فً كافة القطاعات ذات الطابع االستراتٌجً  –ز 
لتنسٌق مع الجهات ذات العالقة للحصول على االجازة واالتحادي تأهٌلها وتنفٌذها با

 .االستثمارٌة من الهٌئة الوطنٌة لالستثمار حصراً 

ال ٌجوز احالة المشارٌع المنجزة من قبل الحكومة والتً تحقق اٌرادات ذات جدوى  –ح 
 .اقتصادٌة )شركات التموٌل الذاتً( الى االستثمار

ات البنى التحتٌة الخارجٌة الى حدود المشارٌع تلتزم السلطات المحلٌة باٌصال خدم  -ط
 .االستثمارٌة

ال ٌجوز االستثمار فً االراضً المتنازع علٌها فً محافظتً كركوك وصالح الدٌن لحٌن  -ي
 .حسم الموضوع من قبل الجهات القضائٌة او الغاء قرارات مجلس قٌادة الثورة المنحل

والبلدٌات فً المحافظة بتوفٌر   بطة بوزارةتلتزم الوزارات والجهات غٌر المرت -أ-رابعا
العقارات الصالحة إلقامة المشارٌع االستثمارٌة علٌها وإعالم الهٌئة الوطنٌة لالستثمار 

 .بأرقامها ومساحاتها وعائدٌتها وجنسها واستخداماتها من خالل اعداد خارطة ُتحدث سنوٌاً 

فٌذ ما ورد فً الفقرة )أ( من هذا البند فً حالة عدم التزام الجهات المالكة للعقارات بتن -ب
( ٌوما من تارٌخ طلب الهٌئة الوطنٌة لالستثمار فلمجلس الوزراء نقل ملكٌة 20خالل مدة )

 .األراضً للهٌئة بدون بدل وتتولى الهٌئة تخصٌصها للمشارٌع االستثمارٌة

  

احكام القوانٌن تستثنى العقارات التً تخصص إلقامة مشارٌع استثمارٌة علٌها من  -خامسا
 :والقرارات االتٌة



وتحدد أسس احتساب بدالت البٌع  6031( لسنة 63قانون بٌع وإٌجار أموال الدولة رقم ) -أ
 .واإلٌجار وفق نظام ٌصدر لهذا الغرض

  ( لسنة13قانون إٌجار أراضً اإلصالح الزراعً للشركات الزراعٌة واألفراد رقم )  -ب
وقانون تأجٌر  3923( لسنة 46الملكٌة الزراعٌة رقم )اعادة تنظٌم     وقانون  3921

 .3923( لسنة 39االراضً الزراعٌـة المستصلحة رقم )

فً شان احتفاظ المستثمر بقطعة  3992( لسنة 60قانون االستثمار الصناعً رقم )  -ج
 .األرض المخصصة له بموجب إحكامه

المعدل  3/3/3939( فً 230حل( رقم )الفقرة )ثانٌاً( من قرار مجلس قٌادة الثورة )المن  –د 
 .63/36/3923( فً 940بالقرار رقم )

( فً 3323و ) 3/3/3923( فً 323قرارات مجلس قٌادة الثورة )المنحل( المرقمة ) –هـ 
 .3/3/3994( فً 323و)  62/6/3933( فً 666و) 32/9/3926

( من القانون وتكونـا الفقرتٌن 33ٌضاف ما ٌلً الى البند )ثانٌاً( من المــادة )  -اوال -2-المادة 
 :و)د( منه  )جـ

 .فتح فرع لشركته األجنبٌة فً العراق وفقا للقانون –جـ 

 .تسجٌل براءة االختراع لمشروعه االستثماري وفقا للقانون  -د

 .( من القانون33ٌحذف نص البند )ثالثاً( من المادة ) -ثانٌا

 :( من القانون وٌحل محله ماٌأت36ًدة )ٌلغى نص البند )ثالثا( من الما  -9-المادة 

 .عدم المصادرة او تأمٌـم المشروع االستثماري بأستثناء ما ٌتم بحكم قضائً بات -أ -ثالثا

 .عدم نزع ملكٌة المشروع االستثماري اال للمنفعة العامة كال او جزًء وبتعوٌض عادل –ب 

 :القانون وٌحل محله ما ٌأتً( من 33من المادة )  ٌلغى نص البند )اوال(  -30-المادة 

ٌتمتع المشروع الحاصل على اجازة االستثمار من الهٌئة باإلعفاء من الضرائب  أ .  -اوال
( عشر سنوات من تارٌخ بدء التشغٌل التجاري لكل مرحلة من مراحل 30والرسوم لمدة )

وال و ثانٌاً( من مع مراعاة البندٌن )ا  إنشاء المشروع وال ٌشمل االعفاء من الرسوم الكمركٌة
 .من القانون  (33المادة )

اعفاء المشروع االستثماري السكنً من رسوم االفراز ورسوم التسجٌل العقاري  ب. 
 .(وبضمنها رسوم انتقال الوحدات السكنٌة للمواطنٌن)الرسوم العدلٌة

 :( من القانون وٌحل محله ماٌأت33ًٌلغى نص البند )اوال( من المادة ) -اوال -33-المادة 

اعفاء الموجودات المستوردة الغراض المشروع االستثماري من الضرائب والرسوم  -اوال
الكمركٌة على ان ٌتم ادخالها الى العراق خالل مراحل انشاء المشروع وقبل البدء بالتشغٌل 

 .مرحلة من مراحله وفق التصمٌم األساسً للمشروع والمدة الزمنٌة لتنفٌذهالتجاري لكل 

 :( من القانون وٌكون البند )خامسا( منها33ٌضاف ماٌلً الى المادة )  -ثانٌا

اعفاء المواد االولٌة المستوردة ألغراض التشغٌل التجاري للمشروع من الضرائب  -أ -خامسا
ٌع مواد مفردات البطاقة التموٌنٌة واالدوٌة واالنشائٌة الكمركٌة والداخلة فً تصن والرسوم 

 .)باستثناء المواد االولٌة المتوفرة والمنتجة فً العراق ( شرط ان تكون صدٌقة للبٌئة



باستثناء ما ورد فً الفقرة )أ( من هذا البند تعفى المواد األولٌة المستوردة ألغراض  -ب
سوم الكمركٌة وفقاً لنسب مساهمة المواد المحلٌة التشغٌل التجاري للمشروع من الضرائب والر

فً تصنٌع المنتج على ان تحدد بضوابط تضعها الهٌئة الوطنٌة لالستثمار بالتنسٌق مع الجهات 
 .القطاعٌة

 :( من القانون وٌحل محله ماٌات39ًٌلغى نص البند )ثانٌا( من المادة ) -اوال -36-المادة 

ر النشاء المشروع بناء على طلب ٌقدم الٌها من المستثمر تمنح الهٌئة اجازة استثما -ثانٌا
 :وٌشمل الطلب الذي ٌتقدم به المستثمر ماٌأتً

 .استمارة الطلب المعدة من الهٌئة -أ

 .خطة تموٌل المشروع مقترنة بضمان جهة التموٌل من مؤسسة مالٌة معتمدة –ب 

و خارجه والجهات الساندة له فً المشارٌع التً قام بها المستثمر او شركاؤه فً العراق ا -ج
 .تنفٌذه

 .تفاصٌل المشروع المراد االستثمار فٌه والجدوى االقتصادٌة –د 

 .جدول زمنً النجاز المشروع –هـ 

 -:( من القانون وٌقرأ على النحو االت39ًثانٌاً: ٌضاف البند) ثالثا( الى المادة )

ارٌة هوٌة خاصة بالمستثمرٌن ٌتمتع منح المستثمر بعد حصوله على االجازة االستثم -ثالثا
بموجبها باالمتٌازات تنظم بتعلٌمات وضوابط تصدرها الهٌئة الوطنٌة لالستثمار وٌصادق 

 .علٌها مجلس الوزراء

 :( وٌحل محلهما ما ٌأت60ًمن المادة )  ٌلغى نص البندٌن )اوالً( و )ثانٌاً( -اوالً  -31-المادة 

االستثمار من خالل إنشاء نافذة واحدة تضم مندوبٌن مخولٌن تقوم الهٌئة بإصدار اجازة  -اوالً 
 .من الوزارات والجهات ذات العالقة

تتولى الهٌئة من خالل النافذة الواحدة مفاتحة الجهات القطاعٌة عن طرٌق مندوبٌها  -أ -ثانٌاً 
المخولٌن المشار الٌهم فً البند )اوالً( اعاله بشأن استحصال موافقتها على المشروع 

الستثماري وعلى تلك الجهات اصدار قرارها بالموافقة او الرفض او طلب التعدٌل خالل مدة ا
( خمسة عشر ٌوماً من تارٌخ تبلٌغها وٌلتزم مندوب الجهات الحكومٌة باستحصال االجابة 33)

وٌعد عدم الرد من الجهة المطلوب منها الرأي خالل المدة اعاله موافقة ،   خالل تلك المدة
 .ة الرفض ٌجب ان ٌكون مسبباً وفً حال

للنافذة الواحدة فً حالة مرور المدة المشار الٌها بالفقرة )أ( من البند )ثانٌاً( أعاله او فً  –ب 
حالة الرفض غٌر المسبب او الرفض التعسفً من قبل الجهات القطاعٌة ان تقدم توصٌتها 

االدارة حسب األحوال بغٌة  بمنح االجازة االستثمارٌة الى رئٌس الهٌئة المعنٌة او مجلس
 .اصدارها وفقاً لهذا القانون

تلتزم الجهات الحكومٌة كافة بعد صدور اجازة االستثمار بالتعاون مع الهٌئة النجاز  –جـ 
 .( ثالثون ٌوما من تارٌخ صدورها10متطلبات المباشرة بالمشروع االستثماري خالل مدة )

( من القانون وٌكون الفقرات ) د( و)هـ( و 60المادة )ٌضاف ماٌلً الى البند )رابعا( من  -ثانٌا
 :)و( له



فً حالة سحب اجازة االستثمار من الهٌئة مانحة األجازة الي سبب كان فللمستثمر التظلم   –د 
( خمسة عشر ٌوما من تارٌخ تبلغه، وعلى رئٌس الهٌئة 33امام رئٌس الهٌئة المعنٌة خالل )

ما من تارٌخ تسجٌل التظلم لدى الهٌئة وٌعد عدم الرد ( خمسة عشر ٌو33البت فٌه خالل )
 .خالل هذه المدة رفضاً للتظلم

للمتظلم الذي رفض تظلمه حقٌقٌة او حكما ان ٌتظلم امام رئٌس الهٌئة الوطنٌة لالستثمار  –ه 
( خمسة عشر ٌوما من تارٌخ تبلغه بقرار الرفض وعلى رئٌس الهٌئة البت 33خالل مدة )

 .( خمسة عشر ٌوماً من تارٌخ تسجٌل التظلم فً مكتبه33دة )بالتظلم خالل م

اذا تم رفض التظلم او انقضت المدة المنصوص علٌها فً البند )هـ( من هذه المادة من  –و 
 .دون النظر بالتظلم فله ان ٌطعن امام المحاكم المختصة

 : ( من القانون وٌحل محله ماٌأت63ًٌلغى نص المادة ) -34-المادة 

تخضع المنازعات الناشئة عن تطبٌق هذا القانون الى القانون العراقً  –أوالً  -63 –ة الماد
، وٌجوز االتفاق مع المستثمر على اللجوء الى التحكٌم التجاري   ووالٌة القضاء العراقً 

)الوطنً او الدولً( وفق اتفاق ٌبرم بٌن الطرفٌن ٌحدد بموجبه اجراءات التحكٌم وجهته 
 .جب التطبٌقوالقانون الوا

 :اذا حصل نزاع بٌن الشركاء ٌتم أتباع اإلجراءات االتٌة -ثانٌاً 

( ثالثة اشهر فٌوجه انذار الى المستثمر 1اذا توقف العمل بالمشروع لمدة تزٌد على ) -أ
( ثالثٌن ٌوماً من تارٌخ االنذار وعند عدم االستجابة ٌتم تحمٌل 10بتسوٌة الخالف خالل )

رامة تأخٌرٌة تتناسب ومدة التأخٌر على ان ال ٌزٌد المجموع التراكمً عن غ المستثمر المتلكأ 
 .%( عشرة من المائة من كلفة المشروع30)

ٌستبعد الطرف المخل بالتزاماته بعد مضً المدة المنصوص علٌها فً الفقرة )أ( من هذا  –ب 
فً الحقوق وااللتزامات بعد استحصال   البند وٌحل الشرٌك غٌر المخل او من ٌرتضٌه محله

موافقة الهٌئة مانحة االجازة ودون اإلخالل بحق الهٌئة فً سحب أجازة االستثمار بعد مضً 
 .منصوص علٌها فً الفقـرة )أ( من هذا البندالمـدة ال

 فً حالة توقف العمل فً المشروع االستثماري بسبب النزاع بٌن المستثمر والغٌر وبعد -ثالثاً 
)أ( من هذا البند فان للهٌئة اتخاذ اإلجراءات   مراعاة المدة الزمنٌة المنصوص علٌها فً الفقرة

المشروع واٌداع مبلغ التصفٌة فً احد المصارف القانونٌة بتصفٌة المشروع مع اخطار مالك 
بعد استٌفاء حق الدولة أو إي حقوق للغٌر ثابتة بحكم قضائً ٌقضً باستحقاقها، كما ان للغٌر 
اذا كان مقرضاً او مموالً الحق قبل بدأ إجراءات التصفٌة مطالبة الهٌئة مانحة االجازة 

 .الطلب الى الهٌئة مانحة اإلجازة باستبدال المستثمر وٌعود تقدٌر قبول او رفض ذلك

  

 :( من القانون وٌحل محله ماٌأت62ًٌلغى نص المادة ) -33 –المادة 

فً حالة مخالفة المستثمر الحكام هذا القانون فللهٌئة اتخاذ االجراءات  -اوال -62 –المادة 
 : االتٌة

لمشروع خالل المدة التً توجٌه انذار الى المستثمر بازالة المخالفة او البدء فً تنفٌذ ا  -أ
 .تحددها الهٌئة

عند عدم قٌام المستثمر بإزالة المخالفة خالل المدة المحددة من الهٌئة فٌتم توجٌه انذار   -ب
( ثالثٌن ٌوماً من تارٌخ االنذار وبانتهائها تفرض غرامة تأخٌرٌة 10نهائً للمستثمر لمدة )



%( عشرة 30ٌد المجموع التراكمً عن )تتناسب ومقدار مدة التفاوت الزمنً على ان ال ٌز
 .من المائة من كلفة المشروع

عند عدم استجابة المستثمر المنصوص علٌه فً الفقرتٌن )أ( و )ب( من هذا البند فللهٌئة  –ج 
سحب اجازة استثمار المشروع من تارٌخ تحقق المخالفة مع احتفاظ الغٌر بحقه فً المطالبة 

ضرر الذي سببـه له من جراء المخالفة دون اإلخـالل باي بالتعوٌض تجاه المستثمر عن ال
 .عقوبات اخرى

تسحب الهٌئة إجازة االستثمار اذا ادلى المستثمر بمعلومات غٌر صحٌحة او مضللة او  -ثانٌا
استخدم اسالٌب غٌر مشروعة ٌترتب علٌها الحصول على أي امتٌاز او منفعة وفق احكام هذا 

 .القانون

 :( من القانون وٌحل محله ماٌأت16ًنص المادة ) ٌلغى -32 –المادة 

أ. تسري احكام هذا القانون على مشارٌع القطاع المختلط والقطاع الخاص القائمة  -16-المادة
 .او العاملة وبطلب من ادارتها وموافقة الهٌئة دون اثر رجعً

لقطاع العام ب ـ تشمل مشارٌع الشراكة بٌن القطاعٌن العام والخاص بما فً ذلك مشارٌع ا
المتعاقد على تأهٌلها او تشغٌلها او انشائها مع القطاع الخاص والمختلط باحكام هذا القانون قبل 
وبعد نفاذ هذا القانون على ان الٌترتب على ذلك االعفاء من اٌة ضرائب ورسوم مستحقة 

 .علٌها قبل نفاذه

العام مقابل انشاء منشات  ج ـ لمجلس الوزراء استبدال االراضً والمنشأت العائدة للقطاع
جدٌدة ذات خطوط انتاجٌة حدٌثة استثناءا من التشرٌعات ذات العالقة وفق تعلٌمات ٌصدرها 

 .مجلس الوزراء على ان تبقى ملكٌة االرض المستبدلة للدولة

 .( من القانون10ٌلغى نص المادة ) -33-المادة 

) أجازة تأسٌس المشروع ( أٌنما  تحل عبارة )اجازة االستثمار( محل عبارة  -32-المادة 
 .وردت فً القانون

 .ٌنفذ هذا القانون من تارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة  -39-المادة 

 االسباب الموجبة

بغٌة تسهٌل وتنظٌم العمل فً هٌئات االستثمار ومعالجة بعض المعوقات التً أظهرها الواقع 
وتعدٌالته، ومن اجل خلق مناخ  6002ة ( لسن31العملً عند تطبٌق قانون االستثمار رقم )

مشجع ومالئم لالستثمار فً القطاعات كافة، ومنح امتٌازات واعفاءات وقروض مٌسرة جاذبة 
للمستثمرٌن، مع فسح المجال امام الوزارات للمشاركة مع القطاع الخاص)العراقً واالجنبً( 

نمٌة االقتصادٌة واعادة اعمار والمختلط لتأهٌل وتشغٌل شركاتها لتنعكس بشكل اٌجابً على الت
 .العراق. شـــــــــــــــرع هـــــــذا القانـــــــــــــون

 الثاني كانون 3 ه/ 3311 األول ربيع 61 في (3131) العدد العراقية: الوقائع بجريدة نشر
 .والخمسون السابعة السنة / م6032

 

 


