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من المادة الحادٌة والستٌن منن الدسنتور  (أولً )بناًء على ما اقره مجلس النواب طبقاً ألحكام الفقرة 
ولمضً المدة القانونٌة المنصوص علٌها فً الفقرة ) خامساً / أ ( من المادة مائنة وممانٌنة وميمنٌن 
 منننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن الدسنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننتور 

 صدر القانون األتً : 

 

 المعدل   6006( لسنة 31قانون االستثمار رقم )

 

 الفصل األول

  التعاريف

 
 ( 3المادة ) 

 ٌقصد بالعبارات التالٌة ألغراض هذا القانون المعانً المبٌنة ازاإها :
 المجلس : مجلس الوزراء    –اولً 

مانٌاً ـ الهٌئة : الهٌئة الوطنٌة ليستممار او هٌئة القلٌم او هٌئة المحافظة حسب 
 الحوال  

ئة : رئٌس الهٌئة الوطنٌة ليستممار او رئٌس هٌئة استممار القلٌم او مالماً ـ  رئٌس الهٌ
 هٌئة استممار المحافظة    

رابعاً ـ هٌئة اإلقلٌم : هٌئة الستممار فً اإلقلٌم المسإولة عن التخطٌط الستمماري 
 ومنح إجازات الستممار فً اإلقلٌم  

افظة غٌر المنتظمة فً إقلٌم خامساً ـ هٌئة المحافظة : هٌئة الستممار فً المح
 ح إجازات الستممار فً المحافظة المسإولة عن التخطٌط الستمماري ومن

سادساً ـ الستممار : هو توظٌف رأس المال فً أي نشاط او مشروع اقتصادي ٌعود 
 بمنفعة على القتصاد الوطنً وفقا ألحكام هذا القانون  

 مشمول بؤحكام هذا القانون  المشروع : النشاط القتصادي ال –سابعاً 
الموجودات : اآللت والجهزة والمعدات واللٌات واللوازم والعدد ووسائط  –مامناً 

 النقل والمواد الولٌة واللوازم والماث المكتبٌة المخصصة لستخدامها
حصرا فً المشروع واماث ومفروشات ولوازم الفنادق والمدن السٌاحٌة 

 لٌمٌة    والمإسسات الصحٌة والتع
المستممر العراقً : الشخص الحاصل على اجازة الستممار والذي ٌحمل  –تاسعاً 

 خصاً معنوٌاً مسجيً فً العراق الجنسٌة العراقٌة اذا كان شخصاً طبٌعٌاً او ش
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المستممر الجنبً : الشخص الحاصل على اجازة الستممار والذي ل ٌحمل  –عاشراً 
شخصاً طبٌعٌاً او شخصاً معنوٌاً مسجيً فً بلد الجنسٌة العراقٌة اذا كان 

 اجنبً   
حادي عشر ـ المناطق الستممارٌة: المناطق التً تقترحها الهٌئة الوطنٌة ليستممار 
ذات النشاط  القتصادي التكاملً فً مختلف القطاعات بعد موافقة 

 مجلس الوزراء  
ى اجازة استممار مانً عشر ـ المطور : كل شخص طبٌعً او معنوي حاصل عل

للمشارٌع الستراتٌجٌة فً قطاعً بناء المدن السكنٌة والمناطق 
الستممارٌة او أي قطاع تنموي اخر تقع خارج التصمٌم الساس 

 تقترحه الهٌئة وٌوافق علٌها مجلس الوزراء  
مالث عشر ـ المطور المانوي : كل شخص طبٌعً او معنوي تنتقل الٌه ملكٌة جزء من 

الستمماري لغرض تطوٌره ضمن مشارٌع المدن السكنٌة المشروع 
الكبرى والمناطق الستممارٌة او أي قطاع اخر تقترحه الهٌئة وٌوافق 

 وفقاً للتصمٌم الساسً للمشروع  علٌه مجلس الوزراء
رابع عشر ـ الطاقة التصمٌمٌة : الطاقة النتاجٌة المصممة ضمن وحدة زمنٌة معٌنة 

ً الومائق الواردة مع المكائن من المجهز والجدوى وفقاً لما هو ممبت ف
 القتصادٌة للمشروع  

   الستممارات فً السهم والسنداتمجموعة من المحفظة الستممارٌة : -امس عشر خ
ت غٌر مستغلة بؤخرى ذات جدوى آالستبدال : استبدال اراضً ومنش -سادس عشر 
 اقتصادٌة  

 

  والوسائل األهداف
 
 

 ( 6المادة ) 

 ٌهدف هذا القانون الى ما ٌؤتً : 
اول : تشجٌع الستممارات ونقل التقنٌات الحدٌمة لإلسهام فً عملٌة تنمٌة العراق 

 وتطوٌره وتوسٌع قاعدته النتاجٌة والخدمٌة وتنوٌعها   
مانٌا : تشجٌع القطاع الخاص العراقً والجنبً والمختلط ليستممار فً العراق من 

هٌيت اليزمة لتؤسٌس المشارٌع الستممارٌة وتعزٌز القدرة خيل توفٌر التس
ن فً السواق المحلٌة والجنبٌة التنافسٌة للمشارٌع المشمولة بؤحكام هذا القانو
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مالما : تنمٌة الموارد البشرٌة حسب متطلبات السوق وتوفٌر فرص عمل 
 للعراقٌٌن   

 رابعا : حماٌة حقوق وممتلكات المستممرٌن         
 دفوعات والمٌزان التجاري للعراق خامسا : توسٌع الصادرات وتعزٌز مٌزان الم      

 )1المادة )
 
 : هذا القانون أهدافتعتمد الوسائل التالٌة لتحقٌق      
هنننذا القنننانون المتٌنننازات والضنننمانات اليزمتنننٌن  أحكنننامتشنننملها  اولً : مننننح المشنننارٌع التنننً 

دٌم النندعم بمننا ٌننإمن تعزٌننز القنندرات التنافسننٌة لتلنن  خننيل تقنن لسننتمرارها وتطوٌرهننا مننن
  . واألجنبٌةالمحلٌة  األسواقالمشارٌع فً 

 منن  وإعفناءات أضنافٌةالهٌئنة تسنهٌيت  السنتممار منن أجنازةمانٌاً : منح المشارٌع الحاصلة على 
                                             الضرائب والرسوم بحسب ما ورد فً هذا القانون

 

 

 يالفصل الثان

 والمحافظات األقاليملالستثمار وهيئات االستثمار في  الهيئة الوطنية
 
 

 (4المادة )

أولً : تشكل بموجب هذا القانون هٌئة تسمى الهٌئة الوطنٌة ليستممار تتمتع بالشخصٌة 
المعنوٌة وٌمملها رئٌس الهٌئة او من ٌخوله وتكون مسإولة عن رسم السٌاسة 

نٌة ليستممار ووضع الضوابط لها ومراقبة تطبٌقها وتختص بالمشارٌع الوط
 الستممارٌة الستراتٌجٌة والمشارٌع ذات الطابع التحادي  

( احدى عشر عضوا 11مانٌا : ٌدٌر الهٌئة الوطنٌة ليستممار مجلس ادارة ٌتؤلف من )
اص من ذوي الخبرة والختصاص حائزٌن على شهادة اولٌة تتناسب واختص

 الهٌئة  
ٌرشح مجلس الوزراء بطلب من رئٌسه رئٌسا للهٌئة بدرجة وزٌر ونائبا   -مالما : أ

للرئٌس بدرجة وكٌل وزارة لمدة خمس سنوات وٌعرضان على مجلس 
 النواب للموافقة علٌهما   

ٌختار رئٌس مجلس الوزراء وبترشٌح من رئٌس الهٌئة  خمسة اعضاء  -ب       
م من الجهات ذات العيقة على ان ل تقل درجتهم عن ٌمملون القطاع العا
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( خمس 5مدٌر عام اعضاء غٌر متفرغٌن فً مجلس ادارة الهٌئة ولمدة )
     مكافآتسنوات  بدون 

( 5ٌختار رئٌس مجلس الوزراء اربعة اعضاء من القطاع الخاص لمدة )  -ج
خمس سنوات ممن لدٌهم مشروع استمماري داخل العراق  غٌر 

ن بجناٌة عادٌة او جنحة مخلة بالشرف او ممن اشهروا افيسهم محكومٌ
   مكافآت، بعد ترشٌحهم من قبل رئٌس الهٌئة الوطنٌة ليستممار بدون 

ٌجوز تمدٌد ولٌة رئٌس الهٌئة ونائبه عند انتهاء المدة المنصوص علٌها  –د 
( 60واحدة خيل مدة ل تزٌد عن ) فً الفقرة ) أ ( من هذا البند ولمرة
 ستٌن ٌوماً من تارٌخ انتهاء الولٌة  

لمجلس الوزراء اقالة رئٌس الهٌئة الوطنٌة ليستممار ونائبه بناء على  -هـ 
طلب رئٌس مجلس الوزراء وألسباب موجبة لإلقالة وبمصادقة مجلس 

 النواب   
لمجلس الوزراء اقالة اي من اعضاء الهٌئة الوطنٌة ليستممار الخرٌن او  –و 

 بغٌره فً حالة عدم التزامه بمعاٌٌر ولوائح الهٌئة    ابدال
ٌجتمع مجلس ادارة الهٌئة الوطنٌة ليستممار بدعوة من رئٌسه وٌحدد  –ز 

ظم والتوصٌات باألغلبٌة المطلقة وٌننصاب النعقاد واتخاذ القرارات 
 سٌر العمل بنظام داخلً تصدره الهٌئة   

 برئٌس مجلس الوزراء   ترتبط الهٌئة الوطنٌة ليستممار  –ح 
 

 تتكون الهٌئة الوطنٌة ليستممار من الدوائر والقسام التٌة :  –رابعا : أ 
 الدائرة الدارٌة والمالٌة   -1
 الدائرة القانونٌة   -2
 الدائرة القتصادٌة والفنٌة   -3
 دائرة العيقات والعيم   -4
 دائرة النافذة الواحدة وخدمات المستممرٌن   -5
 المحافظات  قسم التنسٌق مع  -6
 قسم الرقابة والتدقٌق الداخلً   -7
 قسم تكنولوجٌا المعلومات   -8
 قسم العقود   -9
 قسم التصارٌح المنٌة   -10
 مكتب رئٌس الهٌئة   -11
لرئٌس الهٌئة الوطنٌة ليستممار استحداث اقسام حسب الحاجة  –ب 

والضرورة لها وبمصادقة مجلس ادارة الهٌئة وتحدد مهامها وفق نظام 
 ئة  داخلً للهٌ
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خامساً : ٌكون مركز الهٌئة الوطنٌة ليستممار فً بغداد ولها ان تعٌن ممملٌن لها فً 
 القالٌم والمحافظات   

سادساً : تقوم الهٌئة الوطنٌة ليستممار بوضع سٌاسة استراتٌجٌة وطنٌة عامة 
ً ليستممار وتحدد القطاعات الكمر اهمٌة وتقوم بإعداد خارطة بمشارٌع الستممار ف

العراق على ضوء المعلومات التً تحصل علٌها من هٌئات الستممار فً القالٌم 
والمحافظات كما وتعد قوائم بفرص الستممار فً المشارٌع الستممارٌة الستراتٌجٌة 

 والتحادٌة مع معلومات اولٌة عن هذه المشارٌع وتوفٌرها للراغبٌن فً الستممار  

 
 (5المادة )

األقالٌم والمحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم هٌئات استممار تتمتع  أولً : تشكل فً
بالشخصٌة المعنوٌة وٌمملها رئٌسها أو من ٌخوله ، وتمول من موازنة اإلقلٌم 
أو المحافظة ولها صيحٌات منح إجازات الستممار ، والتخطٌط الستمماري ، 

لها بالتنسٌق مع وتشجٌع الستممار ، ولها فتح فروع فً المناطق الخاضعة 
 الهٌؤة الوطنٌة ليستممار لضمان حسن تطبٌق القانون  

 – 7 –من المادة  1تاسعاً /  –ٌعٌن رئٌس هٌئة المحافظة وفقاً ألحكام البند  -مانٌاً : أ
( 21من قانون التعدٌل المانً لقانون المحافظات غٌر المنتظمة فً اقلٌم رقم )

رة الهٌئة على ان ٌكون من ذوي وٌكون رئٌساً لمجلس ادا ،2008لسنة 
( عشر سنوات  10الخبرة والختصاص ولدٌه خبرة وظٌفٌة ل تقل عن ) 

( 5وٌعٌن بعنوان مدٌر عام لمدة ) بعد حصوله على شهادة جامعٌة اولٌة
 خمسة سنوات قابلة للتمدٌد ولمرة واحدة 

لرئٌس الهٌئة نائب ٌعٌن بعنوان معاون مدٌر عام من ذوي الخبرة  –ب 
( عشر سنوات بعد حصوله 10لدٌه خبرة وظٌفٌة ل تقل عن )والختصاص و

على شهادة جامعٌة اولٌة عن طرٌق اختٌار ميمة اشخاص من قبل المحافظ 
وٌختار مجلس المحافظة فً المحافظة غٌر المنتظمة بإقلٌم احدهم وٌصادق 

حل محل ( خمسة سنوات قابلة للتمدٌد و5ٌه المحافظ لٌكون نائباً لمدة )علٌ
 رئٌس الهٌئة عند غٌابه  

     ( تسعة اعضاء بمن فٌهم رئٌس الهٌئة 9ج ــ للهٌئة مجلس ادارة ٌتؤلف من )  
 ونائبه  

د ـ  ٌختار المحافظ فً المحافظة غٌر المنتظمة فً اقلٌم وبترشٌح من رئٌس   
( ميمة من موظفً المحافظة من العاملٌن فً الدوائر  3هٌئة المحافظة ) 

العيقة ل تقل درجتهم الوظٌفٌة عن مدٌر أعضاء غٌر متفرغٌن فً  ذات
  مكافآت ( خمسة سنوات بدون 5مجلس اإلدارة لمدة )
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هـ ـــ ٌختار المحافظ فً المحافظة غٌر المنتظمة فً إقلٌم وبترشٌح من رئٌس 
( اربعة أشخاص من القطاع الخاص ممن لدٌهم  مشروع 4هٌئة المحافظة )
العراق ومن ذوي الخبرة والختصاص وحائزٌن على استمماري داخل 

شهادة جامعٌة أولٌة، وغٌر محكومٌن بجناٌة عادٌة او جنحة مخلة بالشرف 
( خمسة 5أو ممن أشهروا إفيسهم، أعضاء فً مجلس اإلدارة لمدة )

 سنوات بدون مكافآت  
و ـ  ٌشترط فً رئٌس مجلس إدارة الهٌئة فً اإلقلٌم أو المحافظة غٌر  

منتظمة فً إقلٌم ونائبه وأعضائه ان ل ٌكونوا أعضاء فً مجلس ال
 المحافظة أو  المحافظ اومن نوابه أو معاونٌه  

ز ـ ل ٌجوز لرئٌس الهٌئة ونائبه الجمع بٌن وظٌفته واي عمل او منصب  
رسمً آخر وله الحق بالعودة الى وظٌفته السابقة بعد انتهاء مهام وظٌفته 

 عد وفقا للقانون  او احالته على التقا
مالما : تحدد الهٌئة الوطنٌة ليستممار آلٌة تشكٌل هٌئة المحافظة بما فٌها معاٌٌر تعٌٌن 

 تزامهم بمعاٌٌر وتعلٌمات الهٌئة اعضاء مجلس الدارة واقالتهم فً حالة عدم ال
رابعا : تنسق هٌئات القلٌم والمحافظات عملها مع الهٌئة الوطنٌة ليستممار وتنسق 

 تتشاور مع الحكومات المحلٌة فٌما ٌتعلق بالخطط والتسهٌيت الستممارٌة  و
خامسا : تقوم هٌئات القالٌم والمحافظات بوضع خططها الستممارٌة بما ل ٌتعارض 
والسٌاسة الستممارٌة التحادٌة وتقوم بإعداد قوائم بفرص الستممار فً 

ه المشارٌع وتوفٌرها للراغبٌن المناطق الخاضعة لها مع معلومات اولٌة عن هذ
 فً الستممار  

سادسا : ترتبط هٌئة القلٌم برئٌس وزراء القلٌم وتخضع لرقابة مجلس القلٌم 
وترتبط هٌئة المحافظة بالمحافظ وتخضع لرقابة مجلس المحافظة بما ل 

 ٌتعارض واحكام هذا القانون  
ظات بدعوة من رئٌسه وٌحدد سابعا : ٌجتمع مجلس ادارة هٌئات القالٌم والمحاف

نصاب النعقاد واتخاذ القرارات والتوصٌات باألغلبٌة المطلقة وٌنظم سٌر 
 العمل بنظام داخلً تصدره الهٌئة  

 
 ( 6)  المادة

تعتمد الهٌئة المراسيت اللكترونٌة اضافة الى المراسيت العتٌادٌة بٌنها وبٌن 
لجانب والمتعلقة بعمل ونشاط الهٌئة من الجهات الرسمٌة والمستممرٌن العراقٌٌن وا

   الدولٌة وفق ضوابط تحددها الهٌئةخيل الشبكات المحلٌة او الشبكة 
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  )7المادة )
 
الذي  األدنىالستممار للمشارٌع التً ل ٌقل رأس مالها عن الحد  إجازة تقبل الهٌئة طلبات -أ 

  . بنظام ٌصدر باقتراح من الهٌئة الاألحوحسب  اإلقلٌممجلس وزراء  أوالوزراء  ٌقرره مجلس
 كانت قٌمة المشروع أذا األجازةٌجب على الهٌئة استحصال موافقة مجلس الوزراء قبل منح  - ب

  . من مائتٌن وخمسٌن ملٌون دولر أكمرالستمماري 
ٌوماً  وأربعٌن( خمسة 45الستممار فً مدة ل تتجاوز ) أجازة على الهٌئة البت فً طلبات -ج 
 . تارٌخ تقدٌم الطلب من
  . القانون هذا إلغراضتكون قرارات الهٌئة بخصوص المشارٌع الستممارٌة المقرة ملزمة  -د 

 
 (8المادة )

 
المبالغ التً تخصص لها من الموازنة العامة  للهٌئة موازنة سنوٌة مستقلة تتكون مواردها من

   للدولة
 

 (9المادة )

 من خيل العمل على ما ٌؤتً :  تهدف الهٌئة الى تشجٌع الستممار
اول : تعزٌز المقة فً البٌئة الستممارٌة والتعرف على الفرص الستممارٌة وتحفٌز 

 الستممار فٌها والتروٌج لها   
مانٌا : تبسٌط اجراءات التسجٌل والجازة للمشارٌع الستممارٌة ومتابعة المشارٌع 

جاز لدى الجهات الرسمٌة واستكمال القائمة منها واعطاء الولوٌة لها فً الن
اجراءات اجابة طلبات المستممرٌن واستحصال الموافقات اليزمة للمستممر 

 والمشروع   
مالما : انشاء نافذة واحدة تضم مندوبٌن مخولٌن من الجهات الحكومٌة ذات العيقة 
تتولى التوصٌة بمنح الجازة الستممارٌة بعد الحصول على موافقة الجهات 

 لمعنٌة وفقاً للقانون  ا
     رابعا : تقدٌم المشورة وتوفٌر المعلومات والبٌانات للمستممرٌن واصدار النشرات 

 الخاصة بذل    
   وضع برامج لتروٌج الستممار فً مناطق العراق المختلفة لجذب  خامسا :

 المستممرٌن وتنفٌذها   
ة المشارٌع بالشكل الذي تحدده سادسا : تسهٌل الحصول على العقارات اليزمة إلقام

 الهٌئة بالتنسٌق مع الجهات ذات العيقة وكما ٌلً :ــ
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 ببدل للمشارٌع السكنٌة التً تقع ضمن التصمٌم الساس   -1
بدون بدل للمشارٌع السكنٌة التً تقع خارج التصمٌم الساس على ان ل  -2

 تحتسب قٌمة الرض ضمن قٌمة الوحدة السكنٌة المباعة للمواطن  
 ببدل لباقً المشارٌع غٌر السكنٌة   -3

 سابعا : العمل على اقامة مناطق استممارٌة كبرى بموافقة مجلس الوزراء 
مامنا : تشجٌع المستممرٌن العراقٌٌن والجانب بالمشاركة مع العراقٌٌن من خيل 
توفٌر قروض وتسهٌيت مالٌة لهم بالتنسٌق مع وزارة المالٌة والمإسسات 

% من المشروع 25نسبة  ى على ان ٌراعى انجاز المستممرالمالٌة الخر
ت المشروع وتمنح قروض مٌسرة بالنسبة للمشارٌع السكنٌة آوبضمان منش

وللمستفٌد النهائً على ان ٌراعى استخدام اٌدي عاملة عراقٌة تتناسب وحجم 
 القرض 

 ء  تاسعا : اٌة مهام اخرى ذات عيقة بطبٌعة عملها ٌكلفها بها مجلس الوزرا

 

  

 الثالثالفصل                                                                  

 والضمانات المزايا                                           
 

 (30المادة )

اولـ  ٌتمتع المستممر العراقً او األجنبً بجمٌع المزاٌا والتسهٌيت والضمانات 
 نصوص علٌها فً هذا القانون   وٌخضع ليلتزامات الم

ٌجوز تملٌ  المستممر العراقً او الجنبً األراضً المخصصة   -1مانٌا ـ أـ 
للمشارٌع السكنٌة والعائدة للدولة والقطاع العام ، وللمستممر العراقً او 
األجنبً شراء األرض العائدة للقطاع الخاص او المختلط إلقامة مشارٌع 

 تعارضها مع استعمالت التصمٌم الساسً   اإلسكان حصرا شرٌطة عدم
ٌجوز تملٌ  المستممر العراقً األراضً المخصصة للمشارٌع  - 2

الصناعٌة والعائدة للدولة والقطاع العام ، وٌجوز عقد شراكة مع 
المستممر الجنبً فً التموٌل او الدارة وللمستممر العراقً شراء 

 وفق نظام تصدره الهٌئة   الرض العائدة للقطاع الخاص او المختلط
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ب ـ  ٌتم ابرام عقد المشروع الستمماري مع الجهة القطاعٌة المنظمة للنشاط او       
مع الهٌئة مانحة اإلجازة على ان ٌبرم العقد الخاص بالعقار مع الجهة 

 المالكة 
جـ ـ  توضع اشارة عدم تصرف على سند الملكٌة الى حٌن تنفٌذ المستممر       

 ً او الجنبً التزاماته بتؤٌٌد من هٌئة الستممار المانحة لإلجازة  العراق
د ـ ٌلتزم المطور او المستممر العراقً او الجنبً بالغرض الذي مل  من أجله       

 العقار وبعدم المضاربة به وبخيفه ٌتحمل اجر الممل عن مدة الستغيل  
ممر العراقً او الجنبً الذي تمل  عقاراً هـ ـ فً حالة عدم اٌفاء المطور او الُمست     

بموجب هذا القانون ، فً تنفٌذ التزاماته ضمن المدة المحددة فً التفاق 
الُمبرم ، تتولى دائرة التسجٌل العقاري وبناء على طلب من الهٌئة ، إلغاء 
التسجٌل وإعادة  العقار إلى مالكه السابق مقابل إعادة بدل البٌع إلٌه بعد 

 اجر الممل عن تل  الفترة  استٌفاء
وـ   ٌلتزم المستممر العراقً أو األجنبً بتشٌٌد الوحدات السكنٌة خيل الفترة       

المحددة فً التفاق وبٌعها أو إٌجارها إلى المواطنٌن وفقاً لتعلٌمات تصدر 
لهذا الغرض ، وللمستممر العراقً أو األجنبً أن ٌتصرف ببقٌة أجزاء 

نً طٌلـة فترة اإلجازة وفق شروط التفاق المبرم معه المشروع غٌر السك
   

% 40زـ للمطور نقل ملكٌة جزء من المشروع الستمماري بعد انجازه نسبة        
من المشروع الى المطور المانوي وبموافقة الهٌئة مانحة اإلجازة ، ول 

امل ٌجوز للمطور المانوي نقل ملكٌة المشروع الستمماري ال بعد انجاز ك
 المشروع  

ح ـ  ٌتمتع المطور المانوي بمزاٌا هذا القانون وٌخضع للتزاماته من تارٌخ       
 حصوله على اجازة استممار الجزء المنقول الٌه من المشروع  

أ ــ للمستممر العراقً او األجنبً حق استئجار وتؤجٌر العقارات او المساطحة  -مالما  
اص والمختلط  لغرض اقامة مشارٌع من الدولة او من القطاعٌن الخ
( خمسٌن سنة قابلة للتجدٌد بموافقة 50استممارٌة علٌها لمدة ل تزٌد عن )

الهٌئة مانحة اإلجازة والجهة ذات العيقة بعد مراعاة طبٌعة المشروع 
والجدوى القتصادٌة منه باستمناء المشارٌع الصناعٌة المشٌدة فً المدن 

 وحسب التعلٌمات   الصناعٌة ُتمل  بموجب بدل
ب ـ  لهٌئة الستممار المانحة لإلجازة التفاق مع المستممر العراقً أو األجنبً         

على عودة المشروع إلى الدولة أو اإلقلٌم أو المحافظة غٌر المنتظمة 
فً إقلٌم بعد انتهاء مدة اإلجازة وبالشروط الواردة فً التفاق الُمبرم 

 معه 
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تممر ان ٌنقل ملكٌة المشروع الستمماري كي او جزءاً خيل مدة للمس  -ج         
الجازة الى اي مستممر آخر بعد استحصال موافقة الهٌئة مانحة 

% من المشروع وٌحل المستممر 40الجازة بشرط انجازه نسبة 
الجدٌد محل المستممر السابق فً الحقوق واللتزامات المترتبة علٌه 

 المبرم معه  وفق القانون والتفاق 
د ـ  للهٌئة المانحة لإلجازة التفاق مع المستممر العراقً أو األجنبً على بقاء         

المشروع الستمماري ملكاً للمستممر أرضاً وبناًء أو بناء حسب ما إذا 
كان المشروع سكنٌاً أو غٌر سكنً على التوالً والتعاقب بعد انتهاء فترة 

اٌا والتسهٌيت والضمانات الواردة فً هذا اإلجـازة دون التمتع بالمز
 القانون   

هـ ــ ٌجوز للمستممر اقامة مشارٌع استممارٌة صناعٌة ومخازن خاصة بالقطاع        
الزراعً على الراضً الزراعٌة والعقود الزراعٌة داخل وخارج 

 حدود التصمٌم الساس  
ع الهٌئة المعنٌة على اٌصال خدمات و ــ ٌجوز للمطور او المستممر بالتفاق م          

 البنى التحتٌة الى حدود المشروع وفقا ليتفاق الذي ٌبرم معه  
ز ــ ٌجوز الستممار فً المشارٌع المتوقفة فً كافة القطاعات ذات الطابع        

الستراتٌجً والتحادي تؤهٌلها وتنفٌذها بالتنسٌق مع الجهات ذات 
ة الستممارٌة من الهٌئة الوطنٌة ليستممار العيقة للحصول على الجاز

 حصرا  
ل ٌجوز احالة المشارٌع المنجزة من قبل الحكومة والتً تحقق اٌرادات  –ح        

 ذات جدوى اقتصادٌة ) شركات التموٌل الذاتً ( الى الستممار  
الى حدود ط ـ تلتزم السلطات المحلٌة بإٌصال خدمات البنى التحتٌة الخارجٌة           

 المشارٌع الستممارٌة  
ل ٌجوز الستممار فً الراضً المتنازع علٌها فً محافظتً كركو   –ي           

وصيح الدٌن لحٌن  حسم الموضوع من قبل الجهات القضائٌة او الغاء 
 قرارات مجلس قٌادة المورة المنحل  

وزارة  والبلدٌات فً رابعا : أ  ـــ تلتزم الوزارات والجهات غٌر المرتبطة ب 
المحافظة بتوفٌر العقارات الصالحة إلقامة المشارٌع الستممارٌة 
علٌها وإعيم الهٌئة الوطنٌة ليستممار بؤرقامها ومساحاتها وعائدٌتها 

 وجنسها واستخداماتها من خيل اعداد خارطة ُتحدث سنوٌا 
( ت بتنفٌذ ما ورد فً الفقرة )أقاراب ــ فً حالة عدم التزام الجهات المالكة للع         

( ٌوما من تارٌخ طلب الهٌئة الوطنٌة 60من هذا البند خيل مدة )
ليستممار فلمجلس الوزراء نقل ملكٌة األراضً للهٌئة بدون بدل 

 وتتولى الهٌئة تخصٌصها للمشارٌع الستممارٌة  
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 ا من احكام خامسا : تستمنى العقارات التً تخصص إلقامة مشارٌع استممارٌة علٌه
 القوانٌن والقرارات التٌة :

وتحدد أسس  2013( لسنة 21أ ـ  قانون بٌع وإٌجار أموال الدولة رقم )
 احتساب بدلت البٌع واإلٌجار وفق نظام ٌصدر لهذا الغرض  

ب ـ قانون إٌجار أراضً اإلصيح الزراعً للشركات الزراعٌة واألفراد 
تنظٌم الملكٌة الزراعٌة رقم وقانون اعادة  1983( لسنة  35رقم )

وقانون تؤجٌر الراضً الزراعٌـة المستصلحة رقم  1987( لسنة 42)
   1985( لسنة 79)

فً شان احتفاظ  1998( لسنة 20ج ـ  قانون الستممار الصناعً رقم ) 
 المستممر بقطعة األرض المخصصة له بموجب إحكامه  

 5( فً 850المورة )المنحل( رقم )د ـ  الفقرة ) مانٌاً ( من قرار مجلس قٌادة 
  1987/ 21/12( فً 940المعدل بالقرار رقم ) 1979/  7/ 

 5/5/1981( فً 581هـ ـ  قرارات مجلس قٌادة المورة )المنحل( المرقمة )
( فً 165و)  26/2/1977( فً 222و) 18/9/1982( ف1187ًو)
1/1/1994   

 
 ( 33المادة )

 :ٌتمتع المستممر بالمزاٌا التٌة 

اول : اخراج راس المال الذي ادخله الى العراق وعوائده وفق احكام هذا القانون 
وتعلٌمات البن  المركزي العراقً وبعملة قابلة للتحوٌل بعد تسدٌد التزاماته 

 ودٌونه كافة للحكومة العراقٌة وسائر الجهات الخرى  

 مانٌا : ٌحق للمستممر الجنبً :

وراق المالٌة باألسهم والسندات المدرجة فٌه التداول فً سوق العراق لأل - أ
واكتساب العضوٌة فً الشركات المساهمة الخاصة والمختلطة ، ول ٌمنع 

 من ذل  وجود عقارات ضمن موجودات الشركات المذكورة  
 تكوٌن المحافظ الستممارٌة فً السهم والسندات   - ب
 فتح فرع لشركته األجنبٌة فً العراق وفقا للقانون  -ج
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 تسجٌل براءة الختراع لمشروعه الستمماري وفقا للقانون  -د

مٌن وطنٌة او اجنبٌة ؤلمشروع الستمماري لدى اي شركة تمٌن على اؤرابعا : الت
 ٌعتبرها ميئمة  

خامسا : فتح حسابات بالعملة العراقٌة او الجنبٌة او كلٌهما لدى احد المصارف فً 
 العراق او خارجه للمشروع المجاز  

  ( 36المادة ) 

 ٌضمن هذا القانون للمستممر ما ٌؤتً : 
اول : ٌحق للمستممر توظٌف واستخدام عاملٌن من غٌر العراقٌٌن فً حالة عدم 
امكانٌة استخدام عراقً ٌمل  المإهيت اليزمة وقادر على القٌام بنفس المهمة 

 وفق ضوابط تصدرها الهٌئة   
عاملٌن فً المشارٌع الستممارٌة من غٌر العراقٌٌن مانٌا : منح المستممر الجنبً وال

 حق القامة فً العراق وتسهٌل دخوله وخروجه من والى العراق   
عدم المصادرة او تؤمٌـم المشروع الستمماري باستمناء ما ٌتم بحكم قضائً  -أ مالما :
 بات  
كي او جزءا ب ـ عدم نزع ملكٌة المشروع الستمماري ال للمنفعة العامة        

 وبتعوٌض عادل 
رابعا : للعاملٌن الفنٌٌن والدارٌٌن غٌر العراقٌٌن فً المشروع ان ٌحولوا رواتبهم 
وتعوٌضاتهم الى خارج العراق وفقا للقانون بعد تسدٌد التزاماتهم ودٌونهم تجاه 

 الحكومة العراقٌة وسائر الجهات الخرى  

 (31المادة )
 والحقوق واإلعفاءاتمر رجعً ٌمس الضمانات أ أيترتب علٌه تعدٌل لهذا القانون ل ٌ يأ

  .  بموجبه المقررة
 

  

  

 



13 

 

 الفصل الرابع

  التزامات المستثمر

 
 

 (34المادة )
 : بما ٌؤتًٌلتزم المستممر 

 خطٌناً فنور األحنوالالمحافظنة حسنب  أو اإلقلنٌمهٌئنة  آوالهٌئنة الوطنٌنة ليسنتممار  شنعارإ : أولً 
  . المشروع وتارٌخ بدء العمل التجاري غراضألٌب الموجودات وتجهٌزها النتهاء من ترك

 . للقانون ٌدققها محاسب قانونً مجاز فً العراق وفقاً  أصولٌةمانٌاً : مس  حسابات 
بٌانات او ومائق تطلبهنا  أو معلومات وأيمالماً : تقدٌم دراسة الجدوى القتصادٌة والفنٌة للمشروع 

  المشروع والتقدم الحاصل فً انجازه المختصة فٌما ٌتعلق بموازنة خرىاألالجهات  أوالهٌئة 
هنذا  حكنامألللمشنروع والمعفناة منن الرسنوم طبقناً  رابعاً : مس  سجيت خاصة بالمواد المستوردة

   المواد القانون مع تحدٌد مدد الندمار لهذه
المعمنول بهنا فنً العنراق  وعٌنةخامساً : المحافظة علنى سنيمة البٌئنة واللتنزام بننظم السنٌطرة الن

والصنحة والنظنام العنام وقنٌم  بناألمنالمتعلقنة  العالمٌة المعتمدة فً هذا المجال والقوانٌن واألنظمة
 .  المجتمع العراقً
وسناعات وظنروف  واإلجنازاتبنالقوانٌن العراقٌنة النافنذة فنً مجنالت الرواتنب  سادساً : اللتنزام
 . ى ادنكحد  العمل وغٌرها

الواقننع علننى ان ل ٌكننون  : اللتننزام بتطننابق جنندول تقنندم العمننل الننذي ٌقدمننه المسننتممر مننع سننابعاً 
ليستممار وضع شروط جزائٌة فً حالة  وعلى الهٌئة الوطنٌة أشهرمن ستة  أكمرالتفاوت الزمنً 
  . اإلجازةكما ان للهٌئة سحب  أشهرتجاوز مدة الستة 

وقندراتهم وتكنون  هٌلهم وزٌادة كفاءتهم ورفنع مهناراتهممامناً : تدرٌب مستخدمٌه من العراقٌٌن وتؤ
  .  لتوظٌف واستخدام العاملٌن العراقٌٌن األولوٌة
 

 الفصل الخامس

  اإلعفاءات
 

 ( 35المادة )

اولً : أ ـ   ٌتمتع المشروع الحاصل على اجازة الستممار من الهٌئة باإلعفاء من 
رٌخ بدء التشغٌل ( عشر سنوات من تا10الضرائب والرسوم لمدة )
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التجاري لكل مرحلة من مراحل إنشاء المشروع ول ٌشمل العفاء من 
(  17الرسوم الكمركٌة  مع مراعاة البندٌن ) اول و مانٌاً (  من المادة ) 

 من القانون   
ب ــ اعفاء المشروع الستمماري السكنً من رسوم الفراز ورسوم التسجٌل   

ال الوحدات السكنٌة للمواطنٌن )الرسوم العقاري وبضمنها رسوم انتق
 العدلٌة(                              

مانٌا : لمجلس الوزراء اقتراح مشارٌع قوانٌن لتمدٌد او منح اعفاءات باإلضافة الى 
العفاءات المنصوص علٌها فً البند ) اول ( من هذه المادة او تقدٌم حوافز او 

وع او قطاع او منطقة والمدد والنسب التً ضمانات او مزاٌا اخرى ألي مشر
ٌراها مناسبة وفقا لطبٌعة النشاط وموقعه الجغرافً ومدى مساهمته فً تشغٌل 
الٌدي العاملة ودفع عجلة التنمٌة القتصادٌة ، لعتبارات تقتضٌها المصلحة 

 الوطنٌة   
ب والرسوم عفاء من الضرائيستممار زٌادة عدد سنً اإللمالما : للهٌئة الوطنٌة 

ٌتناسب بشكل طردي مع زٌادة نسبة مشاركة المستممر العراقً فً المشروع 
( خمسة عشر سنة اذا كانت نسبة شراكة العراقً فً  15لتصل الى ) 

 % 50المشروع اكمر من 

 (36مادة )ال
 
مل ، فٌعا أخرى منطقة تنموٌة إلىالممنوحة من منطقة تنموٌة  اإلعفاءنقل المشروع خيل مدة  أذا

خنيل المندة الباقٌنة  (15) ( منن المنادةأولً المنصوص علٌه فً البند ) اإلعفاء غراضألالمشروع 
   الهٌئة الوطنٌة ليستممار بذل  على ان ٌشعر إلٌهامعاملة مشارٌع منطقة التنمٌة المنقول 

 
 (  37المادة )

 كذل  ٌتمتع المشروع الحاصل على اجازة استممار بما ٌؤتً : 
اء الموجودات المستوردة ألغراض المشروع الستمماري من الضرائب اول : اعف

والرسوم الكمركٌة على ان ٌتم ادخالها الى العراق خيل مراحل انشاء 
المشروع وقبل البدء بالتشغٌل التجاري لكل مرحلة من مراحله وفق التصمٌم 

 األساسً للمشروع والمدة الزمنٌة لتنفٌذه   
المستوردة اليزمة لتوسٌع المشروع او تطوٌره او تحدٌمه من  مانٌا : تعفى الموجودات

الرسوم اذا ادى ذل  الى زٌادة الطاقة التصمٌمٌة ، على ان ٌتم ادخالها خيل ) 
( ميمة سنوات من تارٌخ اشعار الهٌئة بالتوسع او التطوٌر ، وٌقصد  3

زٌادة  بالتوسع ألغراض هذا القانون اضافة موجودات رأسمالٌة مابتة بقصد
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الطاقة التصمٌمٌة للمشروع من السلع او الخدمات او المواد بنسبة تزٌد على ) 
% ( خمسة عشر من المئة اما التطوٌر فٌقصد به ألغراض هذا القانون 15

استبدال مكائن متطورة بمكائن المشروع كي او جزءا او اجراء تطوٌر على 
ئن او اجهزة جدٌدة او الجهزة والمعدات القائمة فً المشروع بإضافة مكا

اجزاء منها بهدف رفع الكفاءة النتاجٌة او تحسٌن وتطوٌر نوع المنتجات 
 والخدمات   

مالما : تعفى قطع الغٌار المستوردة ألغراض المشروع من الرسوم على ان ل تزٌد 
% ( عشرٌن من المئة من قٌمة شراء الموجودات 20قٌمة هذه القطع على ) 
 بها المستممر لغٌر الغراض المستوردة من اجلها   بشرط ان ل ٌتصرف 

رابعا : تمنح مشارٌع الفنادق والمإسسات السٌاحٌة والمستشفٌات والمإسسات الصحٌة 
ومراكز التؤهٌل والمإسسات التربوٌة والعلمٌة اعفاءات اضافٌة من رسوم 

 4) استٌراد الماث والمفروشات واللوازم ألغراض التحدٌث والتجدٌد مرة كل 
( اربع سنوات فً القل على ان ٌتم ادخالها الى العراق او استعمالها فً 

( سنوات من تارٌخ صدور قرار الهٌئة بالموافقة على  3المشروع خيل ) 
قوائم الستٌرادات وكمٌاتها ، بشرط ان ل ٌتم استخدامها لغٌر الغراض 

 المستوردة من اجلها  
ة المستوردة ألغراض التشغٌل التجاري للمشروع من اعفاء المواد الولٌ -خامساً : أ

الضرائب والرسوم الكمركٌة والداخلة فً تصنٌع مواد مفردات البطاقة 
التموٌنٌة والدوٌة والنشائٌة )باستمناء المواد الولٌة المتوفرة والمنتجة 

 فً العراق ( شرط ان تكون صدٌقة للبٌئة 

ن هنذا البنند تعفنى المنواد األولٌنة المسنتوردة ألغنراض ب ــ باستمناء منا ورد فنً الفقنرة )أ( من
التشننغٌل التجنناري للمشننروع مننن الضننرائب والرسننوم الكمركٌننة وفقنناً لنسننب مسنناهمة المننواد 
المحلٌة فً تصنٌع المنتج على ان تحدد بضوابط تضعها الهٌئة الوطنٌة ليستممار بالتنسٌق مع 

 الجهات القطاعٌة 
 

 (38المادة )
 
   قنند بٌعننت  ن موجننودات المشننروع المعفنناة كلهننا او بعضننها مننن الضننرائب والرسننوماذا تبننٌن ا   

 غننراضاأل هننذا القننانون او اسننتعملت فننً غٌننر المشننروع او اسننتخدمت فننً غٌننر إلحكننامخيفنناً 
   وفقاً للقانون المصرح بها فعلى المستممر تسدٌد الضرائب والرسوم والغرامات المتحققة علٌها
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 الفصل السادس

  االستثمار وتأسيس المشاريع أجازةمنح  اءاتإجر
 
 

 (39المادة )

اول : ٌحصل المستممر على الجازة اضافة الى حصوله على باقً الجازات لغرض 
 التمتع بالمزاٌا والعفاءات التً تقدمها الهٌئة   

مانٌا : تمنح الهٌئة اجازة استممار إلنشاء المشروع بناء على طلب ٌقدم الٌها من 
 ستممر وٌشمل الطلب الذي ٌتقدم به المستممر ما ٌؤتً :الم
 أـ   استمارة الطلب المعدة من الهٌئة   
ب ـ  خطة تموٌل المشروع مقترنة بضمان جهة التموٌل من مإسسة مالٌة  

 معتمدة  
ج ـ المشارٌع التً قام بها المستممر او شركاإه فً العراق او خارجه والجهات 

 الساندة له فً تنفٌذه 
 د ـ تفاصٌل المشروع المراد الستممار فٌه والجدوى القتصادٌة  

 هـ ـ جدول زمنً إلنجاز المشروع  
مالماً : منح المستممر بعد حصوله على الجازة الستممارٌة هوٌة خاصة بالمستممرٌن 
ٌتمتع بموجبها بالمتٌازات تنظم بتعلٌمات وضوابط تصدرها الهٌئة الوطنٌة 

 ق علٌها مجلس الوزراء  ليستممار وٌصاد

 (60المادة )

اولً : تقوم الهٌئة بإصدار اجازة الستممار من خيل إنشاء نافذة واحدة تضم مندوبٌن 
 مخولٌن من الوزارات والجهات ذات العيقة 

تتولى الهٌئة من خيل النافذة الواحدة مفاتحة الجهات القطاعٌة عن طرٌق  -مانٌا :  أ
مشار الٌهم فً البند )اولً( اعيه بشؤن استحصال مندوبٌها المخولٌن ال

موافقتها على المشروع الستمماري وعلى تل  الجهات اصدار قرارها 
( خمسة عشر ٌوماً من 15بالموافقة او الرفض او طلب التعدٌل خيل مدة )

تارٌخ تبلٌغها وٌلتزم مندوب الجهات الحكومٌة باستحصال الجابة خيل 
دم الرد من الجهة المطلوب منها الرأي خيل المدة اعيه تل  المدة  وٌعد ع

 موافقة ، وفً حالة الرفض ٌجب ان ٌكون مسبباً  
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)    ب ــ للنافذة الواحدة فً حالة مرور المدة المشار الٌها بالفقرة ) أ ( من البند       
مانٌاً ( أعيه او فً حالة الرفض غٌر المسبب او الرفض التعسفً من قبل 

ات القطاعٌة ان تقدم توصٌتها بمنح الجازة الستممارٌة الى رئٌس الجه
الهٌئة المعنٌة او مجلس الدارة حسب األحوال بغٌة اصدارها وفقاً لهذا 

 القانون 
تلتزم الجهات الحكومٌة كافة بعد صدور اجازة الستممار بالتعاون مع الهٌئة  –جـ     

( ميمون 30مماري خيل مدة )إلنجاز متطلبات المباشرة بالمشروع الست
 ٌوما من تارٌخ صدورها 

مالما : فً حالة الخيف بٌن قرار الهٌئة الوطنٌة ليستممار والجهة الخرى ذات 
العيقة فً منح اجازة تؤسٌس غٌر هٌئات القلٌم ٌرفع الخيف الى رئٌس 

 الوزراء للبت فٌه  
إعادة النظر فٌه من رئٌس  عند رفض طلب التؤسٌس فلصاحبه أن ٌطلب -رابعاً : أ

( خمسة عشر 15هٌؤة اإلقلٌم أو المحافظة غٌر المنتظمة فً إقلٌم خيل )
ٌوماً من تارٌخ تبلغه بقرار الرفض وعلى رئٌس الهٌؤة المعنٌة البت فً 

 ( أٌام من تارٌخ تسجٌله فً مكتبه   7الطلب خيل )
( 15يستممار خيل )لصاحب الطلب العتراض لدى الهٌؤة الوطنٌة ل -ب       

خمسة عشر ٌوماً من تارٌخ صدور قرار الرفض وعلى الهٌؤة البت فً 
( خمسة عشر ٌوماً من تارٌخ تسجٌله فً مكتب 15العتراض خيل )

 رئٌس الهٌؤة الوطنٌة ليستممار   
إذا رفضت الهٌؤة الوطنٌة ليستممار طلب التؤسٌس المقدم إلٌها فلصاحبه أن  -ج

( خمسة عشر ٌوماً من تارٌخ 15ة إعادة النظر فٌه خيل )ٌطلب من الهٌؤ
( سبعة أٌام 7تبلغه بقرار الرفض ، وعلى الهٌؤة أن تبت فً الطلب خيل )

من تارٌخ تسجٌله فً مكتب رئٌس الهٌؤة ، وٌكون قرارها قابيً ليعتراض 
( خمسة عشر ٌوماً من تارٌخ التبلغ 15علٌه لدى مجلس الوزراء خيل )

 به  
فً حالة سحب اجازة الستممار من الهٌئة مانحة اإلجازة ألي سبب كان  -د 

( خمسة عشر ٌوما 15فللمستممر التظلم امام رئٌس الهٌئة المعنٌة خيل )
( خمسة عشر 15من تارٌخ تبلغه ، وعلى رئٌس الهٌئة البت فٌه خيل )

لمدة ٌوما من تارٌخ تسجٌل التظلم لدى الهٌئة وٌعد عدم الرد خيل هذه ا
 رفضاً للتظلم  

للمتظلم الذي رفض تظلمه حقٌقٌة او حكما ان ٌتظلم امام رئٌس الهٌئة  -هـ 
( خمسة عشر ٌوما من تارٌخ تبلغه 15الوطنٌة ليستممار خيل مدة )

( خمسة 15بقرار الرفض وعلى رئٌس الهٌئة البت بالتظلم خيل مدة )
 عشر ٌوماً من تارٌخ تسجٌل التظلم فً مكتبه  
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اذا تم رفض التظلم او انقضت المدة المنصوص علٌها فً البند )هـ( من  -و
 هذه المادة من دون النظر بالتظلم فله ان ٌطعن امام المحاكم المختصة 

 

 الفصل السابع

 عامة أحكام
 

 (63المادة )
 : ٌؤتً ٌتكون رأس مال المشروع المشمول بؤحكام هذا القانون مما

طرٌقنة قانونٌنة  أٌنة أولعنراق عنن طرٌنق المصنارف والشنركات المالٌنة ا إلنىأولً : النقد المحنول 
  . هذا القانون إلغراضبهدف استمماره  أخرى
 المحلٌة بواسطة األسواقالمشتراة من  أوالعٌنٌة والحقوق المعنوٌة الموردة للعراق  األموالمانٌاً : 

 : النقد المحول للعراق وهً
  . عٌنٌة لها عيقة بالمشروع أموال -أ 
المكتبٌنة  واللنوازم واألمناثووسنائل النقنل  واإلنشناءات واألبنٌنةوالمعندات  واآللتالمكنائن  - ب

  . المشروع إلقامةاليزمة 
الختراع والعيمنات التجارٌنة المسنجلة والمعرفنة الفنٌنة  الحقوق المعنوٌة التً تشمل براءات -ج 

  .  هاوالتسوٌقٌة وما فً حكم واإلدارٌةوالخدمات الهندسٌة 
 أذااستممار رأس مال فً العراق فنً المشنروع  والعوائد والحتٌاطٌات الناجمة عن اإلرباحمالماً : 

   هذا القانون بإحكاممشمول  أخراستممرت فً مشروع  إذا أوتمت زٌادة رأس مال هذا المشروع 
 

 (66المادة )
 

اتفاقٌنات دولٌنة  أوبٌن العنراق ودولتنه وفقاً لتفاقٌات دولٌة  أضافٌةبمزاٌا  األجنبًالمستممر  ٌتمتع
 ألٌهاكان العراق قد انضم  اإلطرافمتعددة 
 
 (61المادة )

 
 باإلعفناءات الممنوحنة لهنا فٌسنتمر تمتنع المشنروع اإلعفناءانتقلنت ملكٌنة المشنروع خنيل مندة  أذا

لجدٌند المستممر ا والتسهٌيت والضمانات التً منحت له حتى انقضاء تل  المدة ، على ان ٌواصل
الهٌئنة وٌحنل محنل  بعند موافقنة أخنرفنً اختصناص  أوالعمل فً المشروع فنً الختصناص ذاتنه 

  . القانون هذا أحكامالمستممر السابق فً الحقوق واللتزامات المترتبة بموجب 
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 (64المادة )
 

 أخننر مسننتممر إلننىالتنننازل عنهننا  أوالموجننودات المعفنناة  أولً : للمسننتممر ، بموافقننة الهٌئننة ، بٌننع
 .  ان ٌستعملها فً مشروعه هذا القانون على أحكاممستفٌد من 

غٌننر  أخننرالمعفنناة لي شننخص او مشننروع  الهٌئننة بٌننع الموجننودات إشننعارمانٌنناً : للمسننتممر بعنند 
  . والضرائب المستحقة عنها هذا القانون بعد دفع الرسوم بإحكاممشمول 

   لموجودات المعفاةا مالماً : للمستممر بموافقة الهٌئة اعادة تصدٌر
 
 (65المادة )

 
الكٌان الجدٌد الناتج عن الندمج ملزمناً  أوفتكون الشركة  اذا اندمجت شركتان او مإسستان او اكمر

مشنننروع قبنننل الننندمج لتسنننجٌل وتطبٌنننق العفننناءات والتسنننهٌيت  بتنظننٌم حسنننابات مسنننتقلة لكنننل
  . اءخيل المدة المتبقٌة من العف المنصوص علٌها فً هذا القانون

 
 (66المادة )

 
القننوانٌن السننابقة فننً السننتفادة مننن  إحكننامالموافقننة علٌننه بمقتضننى  مشننروع جننرت أيٌسننتمر 

   له بموجب ذل  القانون حتى انقضاء مدة العفاء وبشروطه العفاءات التً منحت
 

 (67المادة )

راقً وولٌة أولً  ـــ تخضع المنازعات الناشئة عن تطبٌق هذا القانون الى القانون الع
القضاء العراقً ، وٌجوز التفاق مع المستممر على اللجوء الى التحكٌم 
التجاري ) الوطنً او الدولً (  وفق اتفاق ٌبرم بٌن الطرفٌن ٌحدد بموجبه 

 اجراءات التحكٌم وجهته والقانون الواجب التطبٌق  
 :  مانٌاً ـ  اذا حصل نزاع بٌن الشركاء ٌتم أتباع اإلجراءات التٌة

( ميمة اشهر فٌوجه انذار 3اذا توقف العمل بالمشروع لمدة تزٌد على ) - أ
( ميمٌن ٌوماً من تارٌخ النذار 30الى المستممر بتسوٌة الخيف خيل )

وعند عدم الستجابة ٌتم تحمٌل المستممر المتلكئ  غرامة تؤخٌرٌة 
( %10تتناسب ومدة التؤخٌر على ان ل ٌزٌد المجموع التراكمً عن )

 عشرة من المائة من كلفة المشروع 
ٌستبعد الطرف المخل بالتزاماته بعد مضً المدة المنصوص علٌها فً  - ب

الفقرة ) أ( من هذا البند وٌحل الشرٌ  غٌر المخل او من ٌرتضٌه محله  
فً الحقوق واللتزامات بعد استحصال موافقة الهٌئة مانحة الجازة 
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ازه الستممار بعد مضً المـدة ودون اإلخيل بحق الهٌئة فً سحب أج
 المنصوص علٌها فً الفقـرة ) أ ( من هذا البند  

مالماً ـ   فً حالة توقف العمل فً المشروع الستمماري بسبب النزاع بٌن المستممر 
والغٌر وبعد مراعاة المدة الزمنٌة المنصوص علٌها فً الفقرة  ) أ ( من هذا 

القانونٌة بتصفٌة المشروع مع اخطار مال  البند فان للهٌئة اتخاذ اإلجراءات 
المشروع واٌداع مبلغ التصفٌة فً احد المصارف بعد استٌفاء حق الدولة أو 
ان إي حقوق للغٌر مابتة بحكم قضائً ٌقضً باستحقاقها ، كما ان للغٌر اذا ك

إجراءات التصفٌة مطالبة الهٌئة مانحة  ءمقرضاً او ممولً الحق قبل بد
دال المستممر وٌعود تقدٌر قبول او رفض ذل  الطلب الى الهٌئة الجازة باستب

 مانحة اإلجازة  
 

 ( 68المادة ) 
 

 اولـ  فً حالة مخالفة المستممر ألحكام هذا القانون فللهٌئة اتخاذ الجراءات التٌة : 
أ ـ  توجٌه انذار الى المستممر بإزالة المخالفة او البدء فً تنفٌذ المشروع خيل      

 المدة التً تحددها الهٌئة   
ب ــ عند عدم قٌام المستممر بإزالة المخالفة خيل المدة المحددة من الهٌئة فٌتم     

( ميمٌن ٌوماً من تارٌخ النذار 30توجٌه انذار نهائً للمستممر لمدة )
وبانتهائها تفرض غرامة تؤخٌرٌه  تتناسب ومقدار مدة التفاوت الزمنً على 

%( عشرة من المائة من كلفة 10لمجموع التراكمً عن )ان ل ٌزٌد ا
 المشروع 

ج ـ عند عدم استجابة المستممر المنصوص علٌه فً الفقرتٌن ) أ ( و ) ب ( من     
هذا البند فللهٌئة سحب اجازة استممار المشروع من تارٌخ تحقق المخالفة مع 

ن الضرر الذي احتفاظ الغٌر بحقه فً المطالبة بالتعوٌض تجاه المستممر ع
 سببـه له من جراء المخالفة دون اإلخـيل باي عقوبات اخرى  

مانٌا ـ تسحب الهٌئة إجازة الستممار اذا ادلى المستممر بمعلومات غٌر صحٌحة او 
مضللة او استخدم اسالٌب غٌر مشروعة ٌترتب علٌها الحصول على أي 

 امتٌاز او منفعة وفق احكام هذا القانون  

 (69المادة )
 :  ما ٌؤتً تخضع جمٌع مجالت الستممار ألحكام هذا القانون باستمناء
  . أول : الستممار فً مجالً استخراج وإنتاج النفط والغاز

 .  الستممار فً قطاعً المصارف وشركات التامٌن : مانٌاً 
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 (10المادة )
 اة ـملغ                                           
 

 (13المادة )
 :  الوزراء مجلسل

  . أولً : إصدار أنظمة لتسهٌل تنفٌذ أحكام هذا القانون
 إصندار أنظمنة داخلٌنة تحندد تشنكٌيت الهٌئنة وتقسنٌماتها ومهامهنا وسنٌر العمنل فٌهنا : مانٌناً 

  . أٌة أمور أخرىالشإون المالٌة وشإون الموظفٌن ووصيحٌات الهٌئة و
 (16)  المادة

 
أحكنام هنذا  هٌل تنفٌنذ األنظمنة الصنادرة عنن مجلنس النوزراء وفنقللهٌئة إصندار تعلٌمنات لتسن

  .القانون
 

 (11المادة )

أ ـ   تسري احكام هذا القانون على مشارٌع القطاع المختلط والقطاع الخاص القائمة او العاملة      
 وبطلب من ادارتها وموافقة الهٌئة دون امر رجعً  

طاعٌن العام والخاص بما فً ذل  مشارٌع القطاع العام ب ـــ تشمل مشارٌع الشراكة بٌن الق    
المتعاقد على تؤهٌلها او تشغٌلها او انشائها مع القطاع الخاص والمختلط بؤحكام هذا 

ٌة ضرائب أان ل ٌترتب على ذل  العفاء من القانون قبل وبعد نفاذ هذا القانون على 
 نفاذه ورسوم مستحقة علٌها قبل 

 آتمنشنشاء إشآت العائدة للقطاع العام مقابل راء استبدال الراضً والمنج ـ لمجلس الوز    
جدٌدة ذات خطوط انتاجٌة حدٌمة استمناًء من التشرٌعات ذات العيقة وفق تعلٌمات 

 ٌصدرها مجلس الوزراء على ان تبقى ملكٌة الرض المستبدلة للدولة  

 (14المادة )
 

   نونل ٌعمل بؤي نص ٌتعارض وأحكام هذا القا
 

 (15المادة )
 

   2003  ( لسنة39ٌلغى أمر سلطة الئتيف المإقتة ) المنحلة ( رقم )
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 (16المادة )

 
   2002( لسنة 62المورة المنحل رقم ) ٌلغى قانون الستممار العربً الصادر عن مجلس قٌادة

 
 (17المادة )

 
 .  تارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة ٌنفذ هذا القانون من

 (18دة )الما
 
تحل عبارة ) اجازة الستممار ( محل عبارة ) إجازة تؤسٌس المشروع ( اٌنما وردت   

 فً القانون 

   : األسباب الموجبة
القتصادٌة والجتماعٌة وتطوٌرها وجلب الخبرات التقنٌة والعلمٌنة  من اجل دفع عملٌة التنمٌة

جٌع السننتممارات ودعننم عملٌننة البشننرٌة وإٌجنناد فننرص عمننل للعننراقٌٌن بتشنن وتنمٌننة المننوارد
الستممار فً العراق وتوسٌعها وتطوٌرها علنى مختلنف األصنعدة القتصنادٌة  تؤسٌس مشارٌع

   المتٌازات واإلعفاءات لهذه المشارٌع ، شرع هذا القانون ومنح
 
 
 
 
 
 
 


