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 2006( لسنة 13قانون االستثمار رقم )
 

 باسم الشعب
 مجلس الرئاسة

على ما أقره مجلس النواب ألحكام الفقرة أوال  من المادة الحادٌة والستٌن من الدستور ولمضً المدة القانونٌة  بناءا  
 المنصوص علٌها فً الفقرة )خامسا  / أ( من المادة مائة وثمانٌة وثالثٌن من الدستور صدر القانون اآلتً:

 قانـون االستثمـار
  األول الفصل

  التعارٌف
 على القرٌنة تدل لم ما أدناه لها المقابلة المعانً القانون هذا فً وردت حٌثما التالٌة بالعبارات ٌقصد( : 1) المادة
 . ذلك غٌر

 .الوزراء مجلس: المجلس.  أ
 الوطنٌة السٌاسات رسم عن المسإولة القانون هذا بموجب شكلت التً الهٌئة هً:  لالستثمار الوطنٌة الهٌئة.  ب

 بالمشارٌع وتختص االستثمار مجال فً والتعلٌمات الضوابط تطبٌق ومراقبة لها الضوابط ووضع لالستثمار
 .حصرا   االتحادي الطابع ذات الستراتٌجٌة االستثمارٌة

 . اإلقلٌم فً االستثمار إجازات ومنح االستثماري التخطٌط عن المسإولة اإلقلٌم فً االستثمار هٌئة:  اإلقلٌم هٌئة.  ج
 ومنح االستثماري التخطٌط عن المسإولة إقلٌم فً المنتظمة غٌر المحافظة فً االستثمار هٌئة:  المحافظة هٌئة.  د

 . المحافظة فً االستثمار إجازات
 . األحوال حسب المحافظة هٌئة أو لالستثمار الوطنٌة الهٌئة:  الهٌئة.  هـ
 . لالستثمار الوطنٌة الهٌئة رئٌس:  الهٌئة رئٌس.  و
 .  القانون هذا بؤحكام المشمول االقتصادي النشاط:  المشروع.  ز
 المكتبٌة واألثاث واللوازم النقل ووسائط والعدد واللوازم واآللٌات والمعدات واألجهزة اآلالت: الموجودات.  ح

 والمستشفٌات السٌاحٌة والمدن الفنادق ولوازم ومفروشات وأثاث المشروع فً حصرا   الستخدامها المخصصة
 .والكلٌات والمدارس

 كان ذاإ أجنبً بلد فً ومسجل الحقٌقً الشخص حالة فً العراقٌة الجنسٌة ٌحمل ال الذي هو:  األجنبً المستثمر.  ط
 .  حقوقٌا   أو معنوٌا   شخصا  

 كان ذاإ العراق فً ومسجل الحقٌقً الشخص حالة فً العراقٌة الجنسٌة ٌحمل الذي هو:  العراقً المستثمر.  ي
 . حقوقٌا   وأ معنوٌا   شخصا  

 . النافذة القوانٌن بموجب المفروضة والضرائب الرسوم أنواع جمٌع:  والرسوم الضرائب.  ك
 هو لما وفقا  (  الخ...  ٌوم ، ساعة)  معٌنـة زمنٌة وحدة ضمن المصممة اإلنتاجٌة الطاقة هً:  التصمٌمٌة الطاقة.  ل

 .  للمشروع االقتصادٌة والجدوى المجهز من المكائن مع الواردة الوثائق فً مثبت
 .  والسندات األسهم فً االستثمارات من مجموعة:  االستثمارٌة المحفظة.  م
 .  البلد على المشروعة بالمنفعة ٌعود اقتصادي مشروع وأ نشاط أي فً المال توظٌف هو:  االستثمار.  ن
 
  والوسائل هدافاأل

 : ًٌؤتما  لىإ القانون هذا ٌهدف( 2) المادة
 نتاجٌةاإل قاعدته وتوسٌع وتطوٌره العراق تنمٌة عملٌة فً لإلسهام الحدٌثة التقنٌات ونقل االستثمارات تشجٌع:  أوال  

 . وتنوٌعها والخدمٌة
 لتؤسٌس الالزمة التسهٌالت توفٌر خالل من العراق فً لالستثمار جنبًواأل العراقً الخاص القطاع تشجٌع:  ثانٌا  

 واألجنبٌة المحلٌة األسواق فً القانون هذا بؤحكام المشمولة للمشارٌع التنافسٌة القدرة وتعزٌز االستثمارٌة المشارٌع
. 
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  .للعراقٌٌن عمل فرص وتوفٌر السوق متطلبات حسب البشرٌة الموارد تنمٌة:  ثالثا  
 . المستثمرٌن وممتلكات حقوق حماٌة:  رابعا  
 . للعراق التجاري والمٌزان المدفوعات مٌزان وتعزٌز الصادرات توسٌع:  خامسا  
 : القانون هذا هدافأ لتحقٌق التالٌة الوسائل تعتمد( 3) المادة

 من وتطوٌرها الستمرارها الالزمتٌن والضمانات االمتٌازات القانون هذا حكامأ تشملها التً المشارٌع منح:  وال  أ
 . جنبٌةواأل المحلٌة سواقاأل فً المشارٌع لتلك التنافسٌة القدرات تعزٌز ٌإمن بما الدعم تقدٌم خالل

 
 والرسوم الضرائب من عفاءاتإو ضافٌةإ تسهٌالت الهٌئة من االستثمار جازةإ على الحاصلة المشارٌع منح:  ثانٌا  

 . القانون هذا فً ورد ما بحسب
 

 الفصل الثانً
 الهٌئة الوطنٌة لالستثمار

 والمحافظاتوهٌئات االستثمار فً األقالٌم 

 :(4المادة )
: تشكل بموجب هذا القانون هٌئة تسمى ) الهٌئة الوطنٌة لالستثمار ( تتمتع بالشخصٌة المعنوٌة وٌمثلها رئٌس  أوال  

الهٌئة أو من ٌخوله وتكون مسإولة عن رسم السٌاسات الوطنٌة لالستثمار ووضع الخطط واألنظمة والضوابط لها 
ستراتٌجٌة ذات ختص بها المشارٌع االستثمارٌة الالتعلٌمات فً مجال االستثمار وتومراقبة تطبٌق هذه الضوابط و

  حصرا . االتحاديالطابع 
تقل  مدة ال واالختصاصٌتؤلف من تسعة أعضاء من ذوي الخبرة  إدارةثانٌا  : ٌدٌر الهٌئة الوطنٌة لالستثمار مجلس 

الهٌئة وغٌر محكوم بجناٌة أو جنحة مخلة  واختصاصعن عشر سنوات وحائزٌن على شهادة جامعٌة تتناسب 
  بالشرف أو أشهر إفالسه.

ٌرشح مجلس الوزراء بطلب من رئٌسه رئٌسا  للهٌئة بدرجة وزٌر ونائبا  للرئٌس بدرجة وكٌل وزارة لمدة  –ثالثا  : أ 
  خمس سنوات وٌعرضان على مجلس النواب للموافقة علٌهما.

  ن األعضاء لمدة خمس سنوات بدرجة مدٌر عام.ٌعٌن رئٌس مجلس الوزراء أربعة م –ب 
ٌختار رئٌس مجلس الوزراء ثالثة أعضاء من القطاع الخاص لمدة خمس سنوات بعد ترشٌحهم من قبل رئٌس  –ج 

  وفقا  للنظام الداخلً. مكافآتهمالهٌئة الوطنٌة لالستثمار وتحدد 
ر المذكورٌن فً ) أ و ب ( من هذه المادة فً غٌر عضوٌة أي من أعضاء الهٌئة الوطنٌة لالستثما انتهاءعند  –د 

بدرجتهم الوظٌفٌة  االحتفاظٌقوم رئٌس مجلس الوزراء بتنسٌبهم ألي جهة حكومٌة مع  واالستقالةحاالت اإلقالة 
  وٌحال المذكورٌن فً الفقرة )أ( من هذه المادة على التقاعد عند عدم تنسٌبهما إلى وظٌفة تعادل درجتهما الوظٌفٌة.

على طلب رئٌس مجلس  ا  بناء أومباشرة  ةلمجلس النواب إقالة رئٌس الهٌئة الوطنٌة لالستثمار ونائبه بصور - ه
  الوزراء ألسباب موجبه.

 التزامهبغٌره فً حالة عدم  هأبدال أولمجلس الوزراء إقالة أي من أعضاء الهٌئة الوطنٌة لالستثمار اآلخرٌن  –و 
  .بمعاٌٌر ولوائح الهٌئة

القرارات  وأتحاذ االنعقادوٌحدد نصاب  هالهٌئة الوطنٌة لالستثمار بدعوة من رئٌس إدارةٌجتمع مجلس  –ز 
  .والتوصٌات باألغلبٌة المطلقة وٌنظم سٌر العمل بنظام داخلً تصدره الهٌئة

  .ترتبط الهٌئة الوطنٌة لالستثمار برئٌس مجلس الوزراء –ح 
من رئٌس الهٌئة الوطنٌة لالستثمار وبقرار  اقتراحنتسبً الهٌئة ، بناء على م واستحقاقاتحدد نظام رواتب ٌ –ط 

  من رئٌس مجلس الوزراء.
 رابعا  : ٌكون مركز الهٌئة الوطنٌة لالستثمار فً بغداد ولها أن تعٌن ممثلٌن لها فً األقالٌم و المحافظات.
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وطنٌة عامة لالستثمار وتحدد القطاعات األكثر  ةستراتٌجٌخامسا  : تقوم الهٌئة الوطنٌة لالستثمار بوضع سٌاسة 
خارطة بمشارٌع االستثمار فً العراق على ضوء المعلومات التً تحصل علٌها من هٌئات  بإعدادأهمٌة وتقوم 

 واالتحادٌة الستراتٌجٌةاالستثمار فً األقالٌم والمحافظات كما وتعد قوائم بفرص االستثمار فً المشارٌع االستثمارٌة 
 ومات أولٌة عن هذه المشارٌع وتوفٌرها للراغبٌن فً االستثمار.مع معل

 (:5المادة )

أوال  : لألقالٌم والمحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم تشكٌل هٌئات استثمار فً المناطق الخاضعة لها تتمتع بصالحٌات 
ق الخاضعة لها بالتشاور مع االستثمار والتخطٌط االستثماري وتشجٌع االستثمار وفتح فروع فً المناط إجازاتمنح 

  الهٌئة الوطنٌة لالستثمار لضمان توفر الشروط القانونٌة.
ثانٌا  : تشكل هٌئات األقالٌم والمحافظات من سبعة أعضاء على األقل من ضمنهم الرئٌس ونائبه من ذوي الخبرة 

الهٌئة وغٌر محكوم  واختصاصواالختصاص مدة ال تقل عن سبع سنوات وحائزٌن على شهادة جامعٌة تتناسب 
  أشهر إفالسه. أوجنحة مخلة بالشرف  أوبجناٌة 

لٌة تشكٌل هٌئة اإلقلٌم والمحافظة وإقالة عضو الهٌئة آثالثا  : تحدد مجالس اإلقلٌم والمحافظات التً لم تنتظم فً إقلٌم 
 فً حالة عدم التزامه بمعاٌٌر ولوائح الهٌئة.

ظات عملها مع الهٌئة الوطنٌة لالستثمار وتنسق وتتشاور مع الحكومات المحلٌة رابعا  : تنسق هٌئات األقالٌم والمحاف
 فٌما ٌتعلق بالخطط والتسهٌالت االستثمارٌة.

 االتحادٌةخامسا  : تقوم هٌئات األقالٌم والمحافظات بوضع خططها االستثمارٌة بما ال ٌتعارض والسٌاسة االستثمارٌة 
فً المناطق الخاضعة لها مع معلومات أولٌة عن هذه المشارٌع وتوفٌرها وتقوم بإعداد قوائم بفرص االستثمار 

 .للراغبٌن فً االستثمار
سادسا  : ترتبط هٌئة اإلقلٌم برئٌس وزراء اإلقلٌم وتخضع لرقابة مجلس اإلقلٌم وترتبط هٌئة المحافظة بالمحافظ 

  وتخضع لرقابة مجلس المحافظة بما ال ٌتعارض وأحكام هذا القانون.
القرارات  واتخاذ االنعقادهٌئات األقالٌم والمحافظات بدعوة من رئٌسه وٌحدد نصاب  إدارةبعا  : ٌجتمع مجلس سا

 والتوصٌات باألغلبٌة المطلقة وٌنظم سٌر العمل بنظام داخلً تصدره الهٌئة.

 :(6المادة )

بٌنها وبٌن الجهات الرسمٌة المتعلقة بعمل  االعتٌادٌةإضافة إلى المراسالت  اإللكترونٌةتعتمد الهٌئة المراسالت 
 .الشبكة الدولٌة وفق ضوابط تحددها الهٌئة أوونشاط الهٌئة من خالل الشبكات المحلٌة 

 (:7المادة )

جازة االستثمار للمشارٌع التً ال ٌقل رأس مالها عن الحد األدنى الذي ٌقرره مجلس الوزراء إتقبل الهٌئة طلبات  –أ 
  من الهٌئة. باقتراحمجلس وزراء اإلقلٌم حسب األحوال بنظام ٌصدر  أو
كانت قٌمة المشروع االستثماري أكثر  إذاجازة ٌجب على الهٌئة استحصال موافقة مجلس الوزراء قبل منح اإل –ب 

  من مائتٌن وخمسٌن ملٌون دوالر.
( خمسة وأربعٌن ٌوما  من تارٌخ تقدٌم 45) االستثمار فً مدة ال تتجاوز إجازةعلى الهٌئة البت فً طلبات  –ج 

  .الطلب
 تكون قرارات الهٌئة بخصوص المشارٌع االستثمارٌة المقرة ملزمة ألغراض هذا القانون. –د 
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 (:8المادة )

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

  (:9المادة )
 الهٌئة إلى تشجٌع االستثمار من خالل العمل على ما ٌؤتً:تهدف 

  .أوال  : تعزٌز الثقة فً البٌئة االستثمارٌة والتعرف على الفرص االستثمارٌة وتحفٌز االستثمار فٌها والتروٌج لها
عطاء األولوٌة لها جازة للمشارٌع االستثمارٌة ومتابعة المشارٌع القائمة منها وإثانٌا  : تبسٌط إجراءات التسجٌل واإل

إجراءات إجابة طلبات المستثمرٌن واستحصال الموافقات الالزمة  واستكمالنجاز لدى الجهات الرسمٌة فً اإل
  .للمستثمر والمشروع

نافذة واحدة فً الهٌئة الوطنٌة لالستثمار وهٌئات األقالٌم والمحافظات تضم مندوبٌن مخولٌن من  إنشاءثالثا  : 
الوزارات وأعضاء ترشحهم مجالس األقالٌم والمحافظات حسب األحوال والجهات ذات العالقة تتولى منح اإلجازة 

  والحصول على الموافقات من الجهات األخرى وفق القانون.
  المشورة وتوفٌر المعلومات والبٌانات للمستثمرٌن وإصدار النشرات الخاصة بذلك. رابعا  : تقدٌم

  .خامسا  : وضع برامج لتروٌج االستثمار فً مناطق العراق المختلفة لجذب المستثمرٌن وتنفٌذها
ع الجهات ذات سادسا  : تسهٌل تخصٌص األراضً الالزمة وتؤجٌرها إلقامة المشارٌع بمقابل تحدده الهٌئة بالتنسٌق م

  .العالقة
  بموافقة مجلس الوزراء. آمنةسابعا  : العمل على إقامة مناطق استثمارٌة 

ثامنا  : تشجٌع المستثمرٌن العراقٌٌن من خالل توفٌر قروض مٌسرة وتسهٌالت مالٌة لهم بالتنسٌق مع وزارة المالٌة 
عدد من العراقٌٌن  باستخداملحاصل على القرض أن ٌقوم المستثمر ا اشتراطبالمإسسات المصرفٌة مع  واالستعانة

  .العاطلٌن عن العمل ٌتناسب وحجم القرض
 تاسعا  : أٌة مهام أخرى ذات عالقة بطبٌعة عملها ٌكلفها بها مجلس الوزراء.

 الفصل الثالث
 المزاٌا والضمانات

 :( 10المادة )

والضمانات وٌخضع لاللتزامات الواردة فً هذا ٌتمتع المستثمر بغض النظر عن جنسٌته بجمٌع المزاٌا والتسهٌالت 
باألرض بمقابل ٌحدد بٌنه وبٌن مالك  االحتفاظغراض مشارٌع اإلسكان حق القانون وللمستثمر العراقً واألجنبً أل

األرض دون المضاربة باألرض وفق ضوابط تضعها الهٌئة الوطنٌة لالستثمار وبموافقة مجلس الوزراء ، وتسهل 
 مال المشروع.كإألراضً الالزمة للمشارٌع اإلسكانٌة وتملٌك الوحدات السكنٌة للعراقٌٌن بعد الهٌئة تخصٌص ا

 (:11المادة )

  ٌتمتع المستثمر بالمزاٌا اآلتٌة:
دخله إلى العراق وعوائده وفق أحكام هذا القانون وتعلٌمات البنك المركزي العراقً أأوال  : إخراج رأس المال الذي 

  للحكومة العراقٌة وسائر الجهات األخرى. كافةوٌل بعد تسدٌد التزاماته ودٌونه وبعملة قابلة للتح
  :ثانٌا  : ٌحق للمستثمر األجنبً

  التداول فً سوق العراق لألوراق المالٌة باألسهم والسندات المدرجة فٌه. -أ
  .تكوٌن المحافظ االستثمارٌة فً األسهم  والسندات -ب 
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المساطحة للمدة التً ٌكون فٌها المشروع االستثماري قائما  على أن  أواألراضً الالزمة للمشروع  استئجارثالثا  : 
ن تراعى فً تحدٌد المدة طبٌعة المشروع وجدواه أ( خمسٌن سنة قابلة للتجدٌد بموافقة الهٌئة و 50ال تزٌد عن ) 

  لالقتصاد الوطنً.
  أجنبٌة ٌعتبرها مالئمة. أوأي شركة تؤمٌن وطنٌة رابعا  : التؤمٌن على المشروع االستثماري لدى 

خارجه للمشروع  أوحد المصارف فً العراق أاألجنبٌة أو كلٌهما لدى  أوخامسا  : فتح حسابات بالعملة العراقٌة 
 المجاز.

 :(12المادة )

  ٌضمن هذا القانون للمستثمر ما ٌؤتً:
استخدام عراقً ٌملك  إمكانٌة: ٌحق للمستثمر توظٌف واستخدام عاملٌن من غٌر العراقٌٌن فً حالة عدم  أوال  

  .المإهالت الالزمة وقادر على القٌام بنفس المهمة وفق ضوابط تصدرها الهٌئة
اإلقامة فً العراق وتسهٌل ثانٌا  : منح المستثمر األجنبً والعاملٌن فً المشارٌع االستثمارٌة من غٌر العراقٌٌن حق 

  العراق. لىإووخروجه من  هدخول
ما ٌصدر  باستثناءجزءا   أوتؤمٌم المشروع االستثماري المشمول بؤحكام هذا القانون كال   أوثالثا  : عدم المصادرة 
  بحقه حكم قضائً بات.

رواتبهم وتعوٌضاتهم إلى خارج العراق رابعا  : للعاملٌن الفنٌٌن واإلدارٌٌن غٌر العراقٌٌن فً المشروع أن ٌحولوا 
 .وفقا  للقانون بعد تسدٌد التزاماتهم ودٌونهم تجاه الحكومة العراقٌة وسائر الجهات األخرى

 :(13المادة )

 ثر رجعً ٌمس الضمانات واإلعفاءات والحقوق المقررة بموجبه.أأي تعدٌل لهذا القانون ال ٌترتب علٌه أي 

 الفصل الرابع
 المستثمر التزامات

 (:14المادة )

  :ٌلتزم المستثمر بما ٌؤتً
من تركٌب  االنتهاءالمحافظة حسب األحوال خطٌا  فور  أوهٌئة اإلقلٌم  أوالهٌئة الوطنٌة لالستثمار  إشعارأوال  : 

  الموجودات وتجهٌزها ألغراض المشروع وتارٌخ بدء العمل التجاري.
 قانونً مجاز فً العراق وفقا  للقانون. ثانٌا  : مسك حسابات أصولٌة ٌدققها محاسب

الجهات  أووثائق تطلبها الهٌئة  أوبٌانات  أوثالثا  : تقدٌم دراسة الجدوى االقتصادٌة والفنٌة للمشروع وأي معلومات 
  .إنجازهاألخرى المختصة فٌما ٌتعلق بموازنة المشروع والتقدم الحاصل فً 

حكام هذا القانون مع تحدٌد دة للمشروع والمعفاة من الرسوم طبقا  ألرابعا  : مسك سجالت خاصة بالمواد المستور
  لهذه المواد. االندثارمدد 

فً العراق واألنظمة العالمٌة  بنظم السٌطرة النوعٌة المعمول بها وااللتزامخامسا  : المحافظة على سالمة البٌئة 
  .المعتمدة فً هذا المجال والقوانٌن المتعلقة باألمن والصحة والنظام العام وقٌم المجتمع العراقً

سادسا  : االلتزام بالقوانٌن العراقٌة النافذة فً مجاالت الرواتب واإلجازات وساعات وظروف العمل وغٌرها كحد 
  .أدنى

ال ٌكون التفاوت الزمنً أكثر من  أنجدول تقدم العمل الذي ٌقدمه المستثمر مع الواقع على  سابعا  : االلتزام بتطابق
ستة أشهر وعلى الهٌئة الوطنٌة لالستثمار وضع شروط جزائٌة فً حالة تجاوز مدة الستة أشهر كما أن للهٌئة سحب 
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  .اإلجازة
م ورفع مهاراتهم وقدراتهم وتكون األولوٌة لتوظٌف ثامنا  : تدرٌب مستخدمٌه من العراقٌٌن وتؤهٌلهم وزٌادة كفاءته

 .واستخدام العاملٌن العراقٌٌن

 الفصل الخامس
 اإلعفاءات

  :(15المادة )
( عشر  10أوال : ٌتمتع المشروع الحاصل على إجازة االستثمار من الهٌئة باإلعفاء من الضرائب والرسوم لمدة )

من الهٌئة  باقتراحناطق التنموٌة التً ٌحددها مجلس الوزراء سنوات من تارٌخ بدء التشغٌل التجاري وفق الم
  الوطنٌة لالستثمار حسب درجة التطور االقتصادي للمنطقة وطبٌعة المشروع االستثماري.

منح إعفاءات باإلضافة إلى اإلعفاءات المنصوص علٌها فً  أومشارٌع قوانٌن لتمدٌد  اقتراحثانٌا  : لمجلس الوزراء 
منطقة والمدد  أوقطاع  أوتقدٌم حوافز أو ضمانات أو مزاٌا أخرى ألي مشروع  أو( من هذه المادة البند )أوال  

والنسب التً ٌراها مناسبة وفقا  لطبٌعة النشاط وموقعه الجغرافً ومدى مساهمته فً تشغٌل األٌدي العاملة ودفع 
  .تقتضٌها المصلحة الوطنٌة العتباراتعجلة التنمٌة االقتصادٌة ، 

اإلعفاء من الضرائب والرسوم ٌتناسب بشكل طردي مع زٌادة نسبة  نلثا  : للهٌئة الوطنٌة لالستثمار زٌادة عدد سنٌثا
كانت نسبة  شراكة المستثمر  إذا( خمسة عشر سنة  15مشاركة المستثمر العراقً فً المشروع لتصل إلى ) 

 .  %50العراقً فً المشروع أكثر من

 (:16المادة )

نقل المشروع خالل مدة اإلعفاء الممنوحة من منطقة تنموٌة إلى منطقة تنموٌة أخرى ، فٌعامل المشروع  إذا
( خالل المدة الباقٌة معاملة مشارٌع منطقة التنمٌة 15( من المادة )ألغراض اإلعفاء المنصوص علٌه فً البند )أوال  

 .المنقول إلٌها على أن ٌشعر الهٌئة الوطنٌة لالستثمار بذلك

 (:17المادة )

  :جازة استثمار بما ٌؤتًإكذلك ٌتمتع المشروع الحاصل على 
غراض المشروع االستثماري من الرسوم على أن ٌتم إدخالها إلى العراق أوال  : إعفاء الموجودات المستوردة أل

  جازة االستثمار.إ( ثالثة سنوات من تارٌخ منح 3) خالل
أدى ذلك إلى  إذاتطوٌره أو تحدٌثه من الرسوم  أوثانٌا  : تعفى الموجودات المستوردة الالزمة لتوسٌع المشروع 

التطوٌر ،  أو( ثالثة سنوات من تارٌخ أشعار الهٌئة بالتوسع 3زٌادة الطاقة التصمٌمٌة ، على أن ٌتم إدخالها خالل ) 
بقصد زٌادة الطاقة التصمٌمٌة للمشروع من  ةات رأسمالٌة ثابتغراض هذا القانون إضافة موجودوٌقصد بالتوسع أل
غراض هذا المائة أما التطوٌر فٌقصد به ألب%( خمسة عشر 15المواد بنسبة تزٌد على )  أوالسلع أو الخدمات 

أجراء تطوٌر على األجهزة والمعدات القائمة فً  أوجزءا   أوالقانون استبدال مكائن متطورة بمكائن المشروع كال  
تحسٌن وتطوٌر نوع  أوأجزاء منها بهدف رفع الكفاءة اإلنتاجٌة  أوأجهزة جدٌدة  أوالمشروع بإضافة مكائن 

  .المنتجات و الخدمات
% (  20)  ثالثا  : تعفى قطع الغٌار المستوردة ألغراض المشروع من الرسوم على أن ال تزٌد قٌمة هذه القطع على

  جلها.أغراض المستوردة من ال ٌتصرف بها المستثمر لغٌر األ أنالمائة من قٌمة شراء الموجودات بشرط بعشرٌن 
رابعا  : تمنح مشارٌع الفنادق والمإسسات السٌاحٌة والمستشفٌات والمإسسات الصحٌة ومراكز التؤهٌل والمإسسات 

األثاث والمفروشات واللوازم ألغراض التحدٌث والتجدٌد مرة  تٌراداسالتربوٌة والعلمٌة إعفاءات إضافٌة من رسوم 
( سنوات من 3استعمالها فً المشروع خالل )  أو( أربع سنوات فً األقل على أن ٌتم إدخالها إلى العراق 4) كل
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تارٌخ صدور قرار الهٌئة بالموافقة على قوائم االستٌرادات وكمٌاتها ، بشرط أن ال ٌتم استخدامها لغٌر األغراض 
 .جلهاأالمستوردة من 

 

 :(18المادة )

تبٌن أن موجودات المشروع المعفاة كلها أو بعضها من الضرائب والرسوم قد بٌعت خالفا  ألحكام هذا القانون أو  إذا
ٌر المشروع أو استخدمت فً غٌر األغراض المصرح بها فعلى المستثمر تسدٌد الضرائب والرسوم فً غ استعملت

 والغرامات المتحققة علٌها وفقا  للقانون.

 الفصل السادس
 جازة االستثمار وتؤسٌس المشارٌعإإجراءات منح 

 (:19المادة )
جازات لغرض التمتع بالمزاٌا واإلعفاءات جازة إضافة إلى حصوله على باقً اإلأوال  : ٌحصل المستثمر على اإل

  التً تقدمها الهٌئة.
 ةتؤسٌس المشروع بناء على طلب ٌقدم إلٌها من المستثمر وفق شروط مٌسر أوجازة االستثمار إثانٌا  : تمنح الهٌئة 

  تعدها الهٌئة ، وٌشتمل الطلب الذي ٌتقدم به المستثمر على األمور التالٌة:
  ب المعدة من قبل الهٌئة.ملء استمارة الطل –أ 

  كفاءة مالٌة من مصرف معتمد. –ب 
  خارجه. أوالمشارٌع التً قام بها المستثمر فً العراق  –ج 
  تفاصٌل المشروع المراد االستثمار فٌه وجدواه االقتصادٌة. –د 
 .نجاز المشروعجدول زمنً إل -هـ 

  :  (20المادة )
المحافظة غٌر المنتظمة فً إقلٌم تضم  أونافذة واحدة فً اإلقلٌم  إنشاءجازة التؤسٌس من خالل إأوال  : للهٌئة إصدار 

جازة تؤسٌس المشروع والحصول على إمندوبٌن مخولٌن من الوزارات والجهات ذات العالقة وتقوم الهٌئة بمنح 
  .الموافقات من الجهات األخرى وفقا  للقانون

جازة التؤسٌس من خالل تولٌها مفاتحة الجهات المختصة إثانٌا  : للهٌئة أن تساعد المستثمر فً الحصول على 
الرفض  أوتلك الجهات فً شؤن إصدار إجازة التؤسٌس وعلى تلك الجهات إصدار قرارها بالموافقة  آراء واستطالع

، وٌعد عدم الرد من الجهة المطلوب منها الرأي  ( خمسة عشر ٌوما  من تارٌخ تبلغها 15أو طلب التعدٌل خالل ) 
  موافقة وفً حالة الرفض ٌجب أن ٌكون الرفض مسببا.  

جازة تؤسٌس غٌر إثالثا  : فً حالة الخالف بٌن قرار الهٌئة الوطنٌة لالستثمار والجهة األخرى ذات العالقة فً منح 
  ٌرفع الخالف إلى رئٌس الوزراء للبت فٌه. األقالٌمهٌئات 

  المحافظة المعنٌة بالطلب خالل أورابعا  : عند رفض طلب التؤسٌس فلصاحب الطلب التظلم لدى رئٌس هٌئة اإلقلٌم 
( 7( خمسة عشر ٌوما  من تارٌخ تبلغه بقرار الرفض ، وٌبت رئٌس الهٌئة المعنٌة فً التظلم المقدم خالل مدة ) 15)

لهٌئة المعنٌة برفض تظلمه لدى الجهة التً ترتبط بها على قرار رئٌس ا االعتراضسبعة أٌام ولصاحب الطلب 
 خمسة عشر ٌوما  من تارٌخ رفض التظلم وٌعد قرارها باتا .  (15الهٌئة المعنٌة خالل )
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 الفصل السابع
 أحكام عامة

 :(21المادة )

   :ٌتكون رأس مال المشروع المشمول بؤحكام هذا القانون مما ٌؤتً
أٌة طرٌقة قانونٌة أخرى بهدف استثماره  أوأوال  : النقد المحول إلى العراق عن طرٌق المصارف والشركات المالٌة 

  غراض هذا القانون.أل
المشتراة من األسواق المحلٌة بواسطة النقد المحول  أوثانٌا  : األموال العٌنٌة والحقوق المعنوٌة الموردة للعراق 

  :للعراق وهً
  عٌنٌة لها عالقة بالمشروع. أموال –أ 

المكائن واآلالت والمعدات واألبنٌة واإلنشاءات ووسائل النقل واألثاث واللوازم المكتبٌة الالزمة إلقامة  –ب 
  .المشروع

الحقوق المعنوٌة التً تشمل براءات االختراع والعالمات التجارٌة المسجلة والمعرفة الفنٌة والخدمات الهندسٌة  –ج 
  .ة والتسوٌقٌة وما فً حكمهاواإلدارٌ
تمت زٌادة رأس  إذاالناجمة عن استثمار رأس مال فً العراق فً المشروع  واالحتٌاطٌاترباح والعوائد ثالثا  : األ

 .خر مشمول بؤحكام هذا القانونآاستثمرت فً مشروع  إذا أومال هذا المشروع 

 (:22المادة ) 

طراف وفقا  التفاقٌات دولٌة بٌن العراق ودولته أو اتفاقٌات دولٌة متعددة األضافٌة إٌتمتع المستثمر األجنبً بمزاٌا 
 إلٌها. انضمالعراق قد  كان

 (:23المادة ) 

ملكٌة المشروع خالل مدة اإلعفاء الممنوحة لها فسٌستمر تمتع المشروع باإلعفاءات والتسهٌالت  انتقلت إذا
والضمانات التً منحت له حتى انقضاء تلك المدة ، على أن ٌواصل المستثمر الجدٌد العمل فً المشروع فً 

فً الحقوق وااللتزامات  خر بعد موافقة الهٌئة وٌحل محل المستثمر السابقآاالختصاص ذاته أو فً اختصاص 
 المترتبة بموجب أحكام هذا القانون.

 

 (:24المادة  )
خر مستفٌد من أحكام هذا آالتنازل عنها إلى مستثمر  أوأوال  : للمستثمر ، بموافقة الهٌئة ، بٌع الموجودات المعفاة 

  القانون على أن ٌستعملها فً مشروعه.
خر غٌر مشمول بؤحكام هذا آمشروع  أوالموجودات المعفاة ألي شخص شعار الهٌئة بٌع إثانٌا  : للمستثمر بعد 

  .القانون بعد دفع الرسوم والضرائب المستحقة عنها
 عادة تصدٌر الموجودات المعفاة.إثالثا  : للمستثمر بموافقة الهٌئة 
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 (:25المادة )

الكٌان الجدٌد الناتج عن الدمج ملزما  بتنظٌم حسابات  أوأكثر فتكون الشركة  أومإسستان  أوشركتان  اندمجت إذا
مستقلة لكل مشروع قبل الدمج لتسجٌل وتطبٌق اإلعفاءات والتسهٌالت المنصوص علٌها فً هذا القانون خالل المدة 

 .المتبقٌة من اإلعفاء

 (:26المادة : )
االستفادة من اإلعفاءات التً منحت له ٌستمر أي مشروع جرت الموافقة علٌه بمقتضى أحكام القوانٌن السابقة فً 

 بموجب ذلك القانون حتى انقضاء مدة اإلعفاء وبشروطه.

 

 (:27المادة ) 

المنازعات الناشئة بٌن األطراف الخاضعٌن ألحكام هذا القانون ٌطبق علٌهم القانون العراقً ما لم ٌتفقوا على خالف 
  ً حصرا  أو ٌكون فٌها االختصاص للمحاكم العراقٌة.ذلك بغٌر الحاالت التً تخضع ألحكام القانون العراق

م كتخضع المنازعات الناتجة عن عقد العمل حصرا  ألحكام القانون العراقً وٌكون االختصاص فٌها للمحا -1  
  .نص عقد العمل على خالف ذلك إذاالعراقٌة ، وٌستثنى من ذلك العامل غٌر العراقً 

 االتفاقكان أطراف النزاع من غٌر العراقٌٌن وفً غٌر المنازعات الناتجة عن جرٌمة ٌجوز للمتنازعٌن  إذا -2  
  .خر لحل النزاع بٌنهمآأي اتفاق  أوعلى القانون الواجب التطبٌق والمحكمة المختصة 

ذا القانون توقف بٌن مالك المشروع والغٌر فً مشروع ٌخضع ألحكام ه أوترتب عن نزاع بٌن الشركاء  إذا -3  
العمل لمدة تزٌد عن ثالثة أشهر ٌجوز للهٌئة سحب الترخٌص و الطلب إلى مالكً المشروع تسوٌة أمره خالل مدة 

بٌن مالك المشروع والغٌر ، فان  أوال تتجاوز ثالثة شهور ، وإذا مرت هذه المدة دون تسوٌة األمر بٌن الشركاء 
حد الشركاء بذلك وٌتم إٌداع مبلغ أخطار مالك المشروع أو إٌة المشروع مع اإلجراءات القانونٌة لتصف اتخاذللهٌئة 

  .باستحقاقهاأي حقوق للغٌر وبعد صدور حكم قضائً  أوحقوق الدولة  استٌفاءحد البنوك بعد أالتصفٌة فً 
على آلٌة حل النزاع بما فٌها  االتفاقحد أطراف النزاع خاضعا  ألحكام هذا القانون ٌجوز لهم عند التعاقد أ كانإذا  -4

 .أي جهة أخرى معترف بها دولٌا   أوإلى التحكٌم وفقا  للقانون العراقً  االلتجاء

أي جهة حكومٌة وبٌن أي من الخاضعٌن ألحكام هذا القانون فً غٌر المسائل  أوالمنازعات الناشئة بٌن الهٌئة  -5
م العراقٌة فً المسائل المدنٌة ، أما فً المنازعات كقانون و المحاحد أحكام هذا القانون ، تخضع للأالمتعلقة بمخالفة 

 .التجارٌة فٌجوز لألطراف اللجوء للتحكٌم على أن ٌنص على ذلك فً العقد المنظم للعالقة بٌن األطراف

 (:28المادة )

كتابة إلزالة المخالفة فً حالة مخالفة المستثمر ألي من األحكام الواردة فً هذا القانون فللهٌئة تنبٌه المستثمر 
، وفً حالة عدم قٌام المستثمر بإزالة المخالفة خالل المدة المحددة تقوم الهٌئة بدعوة المستثمر  ةخالل مدة محدد

عدم إزالتها فللهٌئة  أوأخرى لتسوٌة الموضوع وعند تكرار المخالفة  ةأو من ٌمثله لبٌان موقفه وإعطائه مهل
الدولة بحقها فً حرمان المستثمر  احتفاظتها وإٌقاف العمل فً المشروع مع سحب إجازة المستثمر التً أصدر

التً منحت له من تارٌخ تحقق المخالفة مع احتفاظ الغٌر بحقه فً المطالبة بالتعوٌض  واالمتٌازاتمن اإلعفاءات 
 .علٌها القوانٌن النافذة تعوٌضات أخرى تنص أوعن الضرر من جراء هذه المخالفة ودون اإلخالل بؤي عقوبات 

 (:29المادة ) 
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  :ما ٌؤتً باستثناءتخضع جمٌع مجاالت االستثمار ألحكام هذا القانون 
  وإنتاج النفط والغاز. استخراج: االستثمار فً مجالً  أوال  

 مٌن.ؤالت شركاتثانٌا  : االستثمار فً قطاعً المصارف و

 

 (:30المادة ) 

  :لمجلس الوزراء
  .إصدار أنظمة لتسهٌل تنفٌذ أحكام هذا القانونأوال  : 

ثانٌا  : إصدار أنظمة داخلٌة تحدد تشكٌالت الهٌئة وتقسٌماتها ومهامها وسٌر العمل فٌها وصالحٌات الهٌئة والشإون 
 .المالٌة وشإون الموظفٌن و أٌة أمور أخرى

 (:31المادة )

 ن مجلس الوزراء وفق أحكام هذا القانون.للهٌئة إصدار تعلٌمات لتسهٌل تنفٌذ األنظمة الصادرة ع

 :(32المادة )

تسري أحكام هذا القانون على مشارٌع القطاع المختلط والقطاع الخاص القائمة والعاملة وبطلب من إدارتها وموافقة 
 .ثر رجعًأالهٌئة دون 

 (:33المادة  )

 .ال ٌعمل بؤي نص ٌتعارض وأحكام هذا القانون

 (:34المادة )

 .2003( لسنة  39سلطة االئتالف المإقتة ) المنحلة ( رقم ) ٌلغى أمر 

 :(35المادة )

 .2002( لسنة  62ٌلغى قانون االستثمار العربً الصادر عن مجلس قٌادة الثورة المنحل رقم ) 

 (:36المادة )

 .ٌنفذ هذا القانون من تارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة

 األسباب الموجبة
وتطوٌرها وجلب الخبرات التقنٌة والعلمٌة وتنمٌة الموارد  واالجتماعٌةجل دفع عملٌة التنمٌة االقتصادٌة أمن 

البشرٌة وإٌجاد فرص عمل للعراقٌٌن بتشجٌع االستثمارات ودعم عملٌة تؤسٌس مشارٌع االستثمار فً العراق 
واإلعفاءات لهذه المشارٌع ، شرع هذا  وتوسٌعها وتطوٌرها على مختلف األصعدة االقتصادٌة ومنح االمتٌازات

 .القانون
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 2006( لسنة 13قانون التعدٌل األول لقانون االستثمار رقم )

 2009تشرٌن األول  13الثالثاء 

 
 باسم الشعب

 مجلس الرئاسة
 
 

( 61المادة )( من إلى أحكام البند )أوال    واستنادا  قره مجلس النواب وصادق علٌه مجلس الرئاسة أعلى ما  ا  بناء
 : صدر القانون األتً ( من الدستور73( من المادة )والبند )ثالثا  

 
 2010( لسنة  2 رقم )

 2006( لسنة 13)   قانون التعدٌل األول لقانون االستثمار رقم
 -1 - المادة
 :ٌؤتً ما محلهما وٌحل القانون من )5 ( المادة من ))ثانٌا   و )أوال ( البندٌن نص ٌُلغى
 رئٌسها وٌمثلها المعنوٌة بالشخصٌة تتمتع استثمار هٌئات إقلٌم فً المنتظمة غٌر والمحافظات اإلقلٌم فً ُتشكل :أوال  
 االستثماري والتخطٌط االستثمار إجازات منح صالحٌات ولها المحافظة أو اإلقلٌم موازنة من وتمول ٌخوله من أو

 حسن لضمان لالستثمار الوطنٌة الهٌئة مع بالتنسٌق لها الخاضعة المناطق فً فروع فتح ولها االستثمار وتشجٌع
 .القانون تطبٌق
 :ثانٌا  

 من باقتراح سنواتخمسة   )5 ( لمدة عام مدٌر بدرجة ٌعٌن واالختصاص الخبرة ذوي من موظف الهٌئة ٌرأس - أ
 .الهٌئة إدارة لمجلس رئٌسا   وٌكون الوزراء مجلس وبموافقة إقلٌم فً المنتظمة غٌر المحافظة

 غٌر المحافظة أو اإلقلٌم قبل من سنوات خمس (5 ) لمدة عام مدٌر معاون بدرجة ٌُعٌن نائب الهٌئة لرئٌس - ب
 .اإلدارة مجلس لرئٌس نائبا   وٌكون ,إقلٌم فً المنتظمة

 .ونائبه الهٌئة رئٌس فٌهم بمن أعضاء سبعة (7 ) من ٌتؤلف إدارة مجلسللهٌئة  – ج
 من إقلٌم فً المنتظمة غٌر المحافظة أو اإلقلٌم موظفً من ثنٌنأ إقلٌم فً المنتظمة غٌر والمحافظة اإلقلٌم ٌُعٌن -د

 ) لمدة اإلدارة مجلس فً متفرغٌن غٌر أعضاء مدٌر عن الوظٌفٌة درجاتهم ال تقل العالقة ذوات الدوائر فً العاملٌن
 .سنوات ثالث  )3
 القطاع من أشخاص ثالثة ئةالهٌ رئٌس من اقتراح على بناء إقلٌم فً المنتظمة غٌر والمحافظة اإلقلٌم ٌُعٌن - ه

 أو بجناٌة علٌهم محكوم وغٌر األقل فً أولٌة جامعٌة شهادة على وحائزٌن واالختصاص الخبرة ذوي ومن الخاص
 وفقا   تهمؤمكاف وُتحدد سنوات ثالث  )3 ( اإلدارة لمدة مجلس فً أعضاء إفالسهم أشهروا أو بالشرف ُمخلة جنحة
 .للهٌئة الداخلً للنظام

 ٌتم أن وأعضاءه ونائبه إقلٌم فً المنتظمة غٌر المحافظة أو اإلقلٌم إدارة مجلس رئٌس تعٌٌن فً ٌشترط  -و
 .معاونٌه أو الُمحافظ نواب من أو المحافظة مجلس فً أعضاء ٌكونوا ال وأن لالستثمار الوطنٌة الهٌئة مع بالتنسٌق

 أعضاء أو نائب أو رئٌس منصب تولً المحافظة مجلس وأعضاء رئٌس أو معاونٌه أو نائبه أو للمحافظ ال ٌحق -ز
 .إقلٌم فً المنتظمة غٌر المحافظة أو اإلقلٌم فً االستثمار هٌئة
 الهٌئة مع بالتنسٌق إقلٌم فً المنتظمة غٌر المحافظة فً االستثمار هٌئة وأعضاء رئٌس وإقالة تعٌٌن ٌكون - ح

 .لالستثمار الوطنٌة
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 :ٌؤتً ما محلهُ  وٌحل القانون من ) 10 ( المادة نص ٌُلغى  -2 - المادة
 المنصوص لاللتزامات وٌخضع والضمانات والتسهٌالت المزاٌا بجمٌع األجنبً أو العراقً الُمستثمر ٌتمتع :أوال  
 .القانون هذا فً علٌها
 :ثانٌا  

 نظام وفق احتسابه أسس تحدد ببدل للدولة العائدة والعقارات األراضً تملك حق األجنبً أو العراقً للمستثمر - أ
 .حصرا   اإلسكان مشارٌع إقامة لغرض والخاص المختلط للقطاعٌن العائدة والعقارات األراضً تملك حق وله خاص

 هٌئة من وبتؤٌٌد التزاماته األجنبً المستثمر تنفٌذ حٌن إلى الملكٌة سند على تصرف عدم إشارة توضع - ب
 .لإلجازة المانحة االستثمار

 .بهما المضاربة وبعدم العقار أو األرض أجله من ملكت الذي بالغرض األجنبً أو العراقً المستثمر ٌلتزم - ج
 التزاماته تنفٌذ فً القانون هذا بموجب عقارا   أو أرضا   تملك الذي األجنبً أو العراقً الُمستثمر إخفاق حالة فً - د

 على وبناء العقاري التسجٌل دائرة تتولى ،لإلجازة المانحة االستثمار هٌئة مع الُمبرم االتفاق فً الُمحددة المدة ضمن
 .إلٌه البٌع بدل إعادة مقابل السابق مالكها إلى العقار أو األرض وإعادة التسجٌل إلغاء المذكورة الهٌئة من طلب

 إٌجارها أو وبٌعها االتفاق فً المحددة الفترة خالل السكنٌة الوحدات بتشٌٌد األجنبً أو العراقً الُمستثمر ٌلتزم - ه
 المشروع أجزاء ببقٌة ٌتصرف أن األجنبً أو العراقً وللمستثمر الغرض لهذا تصدر لتعلٌمات وفقا   المواطنٌن إلى

 .معه المبرم االتفاق شروط وفق اإلجازة فترة طٌلة اإلسكانً
 :ثالثا  

 والُمختلط الخاص القطاعٌن من أو الدولة من والعقارات األراضً استئجار حق األجنبً أو العراقً للمستثمر - أ
 خمسٌن ( 50 ) عن مدتها ال تزٌد والتً اإلجازة مدة على ال تزٌد لمدة علٌها االستثمارٌة المشارٌع إقامة لغرض

 .منه االقتصادٌة والجدوى المشروع طبٌعة مراعاة بعد للتجدٌد قابلة سنة
 أو الدولة إلى المشروع عودة على األجنبً أو العراقً المستثمر مع االتفاق لإلجازة المانحة االستثمار لهٌئة - ب

 .معه الُمبرم االتفاق فً الواردة وبالشروط اإلجازة مدة انتهاء بعد إقلٌم فً المنتظمة غٌر المحافظة أو اإلقلٌم
 أي إلى اإلجازة مدة خالل جزءا   أو كال   االستثماري المشروع ملكٌة ٌنقل أن األجنبً أو العراقً للمستثمر  -ج

 فً أو ذاته االختصاص فً المشروع فً العمل الجدٌد المستثمر ٌواصل أن على خرآ أجنبً أو عراقً مستثمر
 الحقوق فً السابق المستثمر محل الجدٌد المستثمر وٌحل لإلجازة المانحة الهٌئة موافقة بعد آخر اختصاص

 المستثمر نقل حالة فً المذكور المستثمر مع الُمبرم االتفاق وأحكام القانون هذا بموجب علٌه المترتبة وااللتزامات
 المستثمر فان  له الممنوحة والضمانات والتسهٌالت بالمزاٌا تمتعه مدة خالل المشروع لملكٌة األجنبً أو العراقً
 .المدة تلك انقضاء حتى بها بالتمتع ٌستمر الجدٌد

 للمستثمر ملكا   االستثماري المشروع بقاء على األجنبً أو العراقً المستثمر مع االتفاق لإلجازة المانحة للهٌئة  -د
 اإلجازة فترة انتهاء بعد والتعاقب التوالً على إسكانً غٌر أو إسكانٌا   الشروع كان إذا ما حسب بناء أو ا  وبناء أرضا  
 .القانون هذا فً الواردة والضمانات والتسهٌالت بالمزاٌا التمتع دون
 :رابعا  

 المشارٌع إقامة ألغراض األجنبً أو العراقً للمستثمر الدولة عقارات بإٌجار الخاصة  اإلجراءات تستثنى - أ
 قانون أي أو 1986 ( لسنة32 )  رقم الدولة أموال وإٌجار بٌع قانون أحكام من القانون هذا بموجب االستثمارٌة

 .الغرض لهذا ٌصدر نظام وفق اإلٌجار بدل احتساب أسس تحدٌد وٌتم محلهُ  ٌحل خرآ
 اإلسكان مشارٌع إقامة ألغراض األجنبً أو العراقً للمستثمر الدولة عقارات ببٌع الخاصة اإلجراءات ُتستثنى – ب

 .محلهُ  ٌحل خرآ قانون أي أو 1986لسنة  ( 22 ) رقم الدولة أموال وإٌجار بٌع قانون أحكام من المادة هذه بموجب
 :ٌؤتً ما محلهُ  وٌحل القانون من ( 11 ) المادة من )ثانٌا ( البند من )أ( الفقرة نص ٌُلغى  -3 - المادة

 الشركات فً العضوٌة كتسابأو فٌه المدرجة والسندات باألسهم المالٌة لألوراق العراق سوق فً التداول - أ
 .المذكورة الشركات موجودات ضمن عقارات وجود ذلك من وال ٌمنع والمختلطة الخاصة المساهمة

 :ٌؤتً ما محلهُ  وٌحل القانون من ( 20 ) المادة من )رابعا ( البند ٌُحذف -4 - المادة
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 غٌر المحافظة أو اإلقلٌم هٌئة رئٌس من فٌه النظر إعادة ٌطلب أن فلصاحبه التؤسٌس طلب رفض عند - أ:رابعا  
 فً البت المعنٌة الهٌئة رئٌس وعلى الرفض بقرار تبلغه تارٌخ من ٌوما   عشر خمسة ( 15 ) خالل إقلٌم فً المنتظمة
 .مكتبه فً تسجٌله تارٌخ من أٌام سبعة )7 ( خالل الطلب

 صدور تارٌخ من ٌوما   عشر خمسة ) 15 ( خالل لالستثمار الوطنٌة الهٌئة لدى االعتراض الطلب لصاحب - ب
 رئٌس مكتب فً تسجٌله تارٌخ من ٌوما   عشر خمسة ) 15 ( خالل االعتراض فً البت الهٌئة وعلى الرفض قرار
 .لالستثمار الوطنٌة الهٌئة

 فٌه النظر إعادة الهٌئة من ٌطلب أن فلصاحبه إلٌها الُمقدم التؤسٌس طلب لالستثمار الوطنٌة الهٌئة رفضت إذا -ج
 أٌام سبعة )7 ( خالل الطلب فً تبت أن لهٌئةا وعلى الرفض بقرار تبلغه تارٌخ من ٌوما   عشر خمسة ) 15 ( خالل
 ) 15 ( خالل الوزراء مجلس لدى علٌه لالعتراض قابال   قرارها وٌكونالهٌئة  رئٌس مكتب فً تسجٌله تارٌخ من

 .به التبلٌغ تارٌخ من ٌوما عشر خمسة
( وٌعدل 30وتحمل التسلسل ) األصلً القانون من )عامة أحكام( السابع الفصل إلى جدٌدة مادة ُتضاف - 5 – المادة

 :ٌؤتً وكماتسلسل المواد الالحقة 
 المحافظات فً والبلدٌات بغداد وأمانة العامة واألشغال والبلدٌات المالٌة وزارات ُتلزم
 ومساحتها بؤرقامها الوطنٌة الهٌئة وإعالم االستثمارٌة المشارٌع إلقامة الصالحة والعقارات األراضً توفٌر

 نظام وفق األجانب أو العراقٌٌن المستثمرٌن إلى تخصٌصها الوطنٌة الهٌئة وتتولى واستخداماتها وجنسها وعائدٌتها
 .الوزراء مجلس وبموافقة الوطنٌة الهٌئة تقترحه
 :كاآلتً وتقرأ )ب( و )أ( بفقرتٌن المادة لتصبح ) 32 ( المادة نص إلى جدٌدة فقرة ُتضاف -6 - المادة

 إدارتها من وبطلب والعاملة القائمة الخاص والقطاع الُمختلط القطاع مشارٌع على القانون هذا أحكام تسري - أ
 .رجعً أثر دون الهٌئة وموافقة

 المزاٌا بكافة والمختلط الخاص القطاع مع تشغٌلها أو تؤهٌلها على المتعاقد العام القطاع مشارٌع تشمل - ب
 القانون هذا نفاذ قبل علٌها التعاقد تم التً المشارٌع على ذلك وٌسري القانون فً الواردة والضمانات والتسهٌالت

  .القانون هذا نفاذ قبل علٌها مستحقة ضرائب أو رسوم أٌة من اإلعفاء ,ذلك على ٌترتب ال أن على
 

 الموجبة األسباب
 فً خاصة ,العراق فً لالستثمار ُمشجع مناخ وخلق لالستثمار الوطنٌة الهٌئة فً العمل وتنظٌم تسهٌل أجل من

 االقتصادٌة التنمٌة عملٌة تسرٌع علىإٌجابا   ٌنعكس مما سبٌله تعترض التً القانونٌة المعوقات وإزالة اإلسكان قطاع
 .العراق فً األعمار وإعادة
 .القانون هذا ُشرع
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 االستثماربٌع وإٌجار عقارات وأراضً الدولة والقطاع العام ألغراض  2010( لسنة 7نظام رقم )

 
ألحكام  على إجازة االستثمار وفقا   تسري أحكام هذا النظام على المستثمر العراقً واألجنبً الحاصل -1-المادة 

 )المعدل(. 2006( لسنة 13قانون االستثمار رقم )
 

 -: إلى ما ٌؤتً ٌهدف هذا النظام -2-المادة 
 عام ومشارٌع اإلسكان بوجه خاص.المشارٌع االستثمارٌة بشكل  تشجٌع االستثمار فً -:أوال  
 المواطن العراقً لتمكٌنه من تملك العقار والمساهمة فً حل أزمة السكن. تقلٌل الكلفة على -:ثانٌا  
تنفٌذ المشارٌع االستثمارٌة  فً العراق وخاصة بناء وحدات سكنٌة بؤنماط مختلفة من  تمكٌن المستثمرٌن من -:ثالثا  

 المواطنٌن فً ضوء إمكانٌاتهم المادٌة.السكن لتغطٌة متطلبات فئات 
 

بدالت بٌع وتقدٌر قٌمة إٌجار عقارات و أراضً و/ أو تحدٌد عائدات الدولة من المشارٌع  تنظٌم أسس تحدٌد -:رابعا  
 .الدولة هاعلٌ ةاالستثمارٌة المقام

 
ً المحافظات والهٌئات والدوائر غٌر ف تلزم وزارتا المالٌة والبلدٌات واألشغال العامة وأمانة بغداد -أوال   -3-المادة

عالم الهٌئة الوطنٌة إبتوفٌر األراضً و العقارات الصالحة إلقامة المشارٌع االستثمارٌة  والمرتبطة بوزارة 
 .واستخداماتهالالستثمار بؤرقامها ومساحاتها وعائدٌتها وجنسها 

اإلقلٌم أو هٌئة استثمار المحافظة غٌر  االستثمار فًتتولى الهٌئة الوطنٌة لالستثمار بالتنسٌق مع هٌئة  -:ثانٌا  
 االستثمارٌة المقررة. المنتظمة فً إقلٌم  تحدٌد العقارات و األراضً المالئمة لتنفٌذ المشارٌع

تقدر قٌمة األراضً والعقارات العائدة لدوائر الدولة والقطاع العام ألغراض المشارٌع االستثمارٌة ماعدا  -4-المادة 
 اإلسكان من قبل لجان تشكل على الوجه اآلتً:مشارٌع 

 
( ملٌون دوالر أمرٌكً تشكل لجان من قبل الهٌئة الوطنٌة  250للمشارٌع االستثمارٌة التً تزٌد قٌمتها على ) -أ

 :اآلتًلالستثمار على النحو 
 .رئٌسا   -رئٌس الهٌئة الوطنٌة لالستثمار -
 .ا  عضو -رئٌس هٌئة استثمار المحافظة المعنٌة  -
 .عضوا   –مدٌر عام الهٌئة العامة للضرائب  -
 .عضوا   –مدٌر عام التسجٌل العقاري  -
 .عضوا   –ممثل عن الجهة المالكة للعقار أو األرض  -
 
تشكل لجان من قبل الهٌئة الوطنٌة  أمرٌكً( ملٌون دوالر  250للمشارٌع االستثمارٌة التً تقل قٌمتها عن ) -ب 

وعلى النحو  إقلٌمة االستثمار فً المحافظة غٌر المنتظمة فً ئهٌ أو اإلقلٌملالستثمار بالتنسٌق مع هٌئة استثمار 
 -:  اآلتً

 .رئٌسا   -رئٌس هٌئة استثمار المحافظة المعنٌة  -
 .عضوا   -ممثل عن الهٌئة الوطنٌة لالستثمار  -
 .عضوا   -العامة للضرائب فً المحافظة  ممثل عن الهٌئة -
 .عضوا   -ممثل عن دائرة التسجٌل العقاري فً المحافظة  -
 .عضوا   –ممثل عن الجهة المالكة للعقار أو األرض  -
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 -5-المادة 
لما مدرج فً أدناه مع األخذ  غراض اإلسكان تملٌك األرض إلى المستثمر وفقا  للهٌئة الوطنٌة لالستثمار وأل - أوال  

 البناء : وارتفاعموقع األرض والكثافة السكانٌة  االعتباربنظر 
لغرض تشٌٌد المجمعات السكنٌة لذوي الدخل  تملك األراضً الواقعة خارج التصامٌم األساسٌة للمدن مجانا   – 1

 المحدود )المدن التابعة(.
المركزٌة للمحافظات )مركز المحافظة( مقابل حصة للدولة  تملك للمستثمر األراضً الواقعة ضمن المدن – 2

 للعقد االستثماري. %( من مجموع الوحدات السكنٌة المشٌدة وفقا  12 -% 5تتراوح بٌن )
%( من 6 -% 3تملك للمستثمر األراضً الواقعة ضمن مراكز األقضٌة مقابل حصة للدولة تتراوح بٌن )  - 3

 للعقد االستثماري. وفقا  مجموع الوحدات السكنٌة المشٌدة 
%( من 3 -%1تملك للمستثمر األراضً الواقعة ضمن مراكز النواحً مقابل حصة للدولة تتراوح بٌن ) - 4

 للعقد االستثماري. مجموع الوحدات السكنٌة المشٌدة وفقا  
المركزٌة  للمدن المتاخمة( أعاله : تملك للمستثمر األراضً 5( من المادة )1مع مراعاة نص الفقرة ) – 5

%( من مجموع الوحدات السكنٌة المشٌدة وفقا 6 -% 3للمحافظات )مركز المحافظة( مقابل حصة للدولة قدرها )
 للعقد االستثماري.

( أعاله تحدٌد أقٌام األراضً ألغراض االستثمار عدا اإلسكان و لها 4تتولى اللجان المشكلة وفق المادة ) -ثانٌا  
 ن لهذا الغرض.االستعانة بالخبراء المختصٌ

 
 -6-المادة 
االستثمار  هٌئةحٌن تنفٌذ المستثمر التزاماته وبتؤٌٌد من  إلىتوضع إشارة عدم تصرف على سند الملكٌة  - أوال  

 المانحة لإلجازة.
 .بهمااألجنبً بالغرض الذي ملكت من أجله األرض أو العقار وبعدم المضاربة  ٌلتزم المستثمر العراقً أو - ثانٌا  
بموجب هذا القانون ، فً تنفٌذ  فً حالة إخفاق المستثمر العراقً أو األجنبً الذي تملك أرضا أو عقارا   - ثالثا  

تتولى دائرة التسجٌل العقاري  االستثمار المانحة لإلجازة هٌئةالمبرم مع  االتفاقالتزاماته ضمن المدة المحددة فً 
 المذكورة ، إلغاء التسجٌل وإعادة األرض أو العقار إلى مالكها السابق. الهٌئةعلى طلب من  بناءا  و

ٌلتزم المستثمر العراقً أو األجنبً بتشٌٌد الوحدات السكنٌة خالل الفترة المحددة فً االتفاق و بٌعها إلى  - رابعا  
العراقً أو األجنبً أن المواطنٌن وفقا لتعلٌمات تصدر لهذا الغرض من الهٌئة الوطنٌة لالستثمار. وللمستثمر 

 المبرم معه. االتفاقوفق شروط  اإلجازةٌتصرف ببقٌة أجزاء المشروع اإلسكانً طٌلة فترة 
 
 

)مجمع  األغراضتخصص الهٌئة الوطنٌة لالستثمار األراضً الالزمة لتنفٌذ المدن السكنٌة المتعددة  -7-المادة 
 :اآلتًرها ( على النحو ٌسكنً ، ترفٌهً ، وغ

الشوارع، و غٌرها ( وتخصص األراضً التً ٌحتاجها المشروع والتً تستخدم للنفع العام مثل ) الحدائق  -: أوال  
 نجاز المشروع .إإلى المستثمر على أن تعاد إلى الجهات الحكومٌة المعنٌة خالل سنة من تارٌخ  مجانا  
 المدٌنة السكنٌة للمستثمرٌن مجانا   التجارٌة ضمن أوتخصص األراضً ألغراض تشٌٌد المشارٌع الخدمٌة  -:ثانٌا  

 %( من اإلٌرادات اإلجمالٌة للمشارٌع المذكورة.7مقابل حصة للمحافظة ذات العالقة قدرها )
 

المطلوبة ألغراض تنفٌذ المشارٌع االستثمارٌة الصناعٌة و  األراضًتإجر الهٌئة الوطنٌة لالستثمار  -8 -المادة 
 :اآلتًالترفٌهٌة وغٌرها على النحو الزراعٌة و الخدمٌة و السٌاحٌة و 

 و النباتً و كما ٌؤتً: الحٌوانً اإلنتاجزٌادة وتحسٌن  إلىالتً تإدي  الستراتٌجٌة: المشارٌع الزراعٌة  أوال  
% من بدل إٌجار األراضً 25. األراضً المستصلحة الصالحة للزراعة ولها حصة مائٌة ببدل إٌجار قدره   1

 ( من هذا النظام .4فً المادة ) إلٌهاللجان المشار من ا ةالمقدرو المذكورة 
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% من بدل إٌجار 15. األراضً غٌر المستصلحة الصالحة للزراعة ولها حصة مائٌة ببدل إٌجار قدره   2
 ( من هذا النظام .4فً المادة ) إلٌهامن اللجان المشار  ةالمقدراألراضً المذكورة و

% من بدل 1. األراضً غٌر المستصلحة و غٌر الصالحة للزراعة ولٌس لها حصة مائٌة ببدل إٌجار قدره   3
 .  2010( لسنة 7( من النظام رقم )4فً المادة ) إلٌهاإٌجارها السنوي المقدر من قبل اللجان المشار 

 إٌجارً تحدد ألغراض المشارٌع االستثمارٌة الصناعٌة ببدل ت:المشارٌع الصناعٌة التً تقام فً المناطق ال ثانٌا  
( لسنة 7( من النظام رقم )4فً المادة ) إلٌها% من بدل إٌجارها السنوي المقدر من قبل اللجان المشار 2قدره 
2010  . 

،تشغٌل، تملك  ذ بصٌغة بناءف:المشارٌع الكهربائٌة و النفطٌة و غٌرها الواقعة خارج حدود البلدٌة التً تن ثالثا  
(BOO   وبناء، تشغٌل ، تحوٌل )إلى ( الجهة المستفٌدةBOT   ببدل )السنوي  إٌجارها% من بدل 2قدره  إٌجار

 .  2010( لسنة 7( من النظام رقم )4فً المادة ) إلٌهاالمقدر من قبل اللجان المشار 
% 10قدره  إٌجار:المشارٌع الخدمٌة ) مشارٌع المستشفٌات و المراكز التعلٌمٌة و الجامعات و غٌرها ( ببدل  رابعا  

 .2010( لسنة 7( من النظام رقم )4فً المادة ) إلٌهامن بدل إٌجارها السنوي المقدر من قبل اللجان المشار 
 

ة ألغراض تنفٌذ المشارٌع االستثمارٌة المبٌنة فً المطلوب األراضًتخصص الهٌئة الوطنٌة لالستثمار  -9-المادة 
 :اآلتًعلى النحو  أدناه
و المجمعات الترفٌهٌة وغٌرها( مقابل حصة للدولة قدرها )  األلعاب: المشارٌع السٌاحٌة ) المدن السٌاحٌة ومدن أوال  
 % ( سنوٌا  من اإلٌرادات اإلجمالٌة لهذه المشارٌع. 7

من  % ( سنوٌا   10) المراكز التجارٌة و الفنادق و غٌرها( مقابل حصة للدولة قدرها )  : المشارٌع التجارٌة ثانٌا  
 اإلٌرادات اإلجمالٌة لهذه المشارٌع.

 
 تعلٌمات لتسهٌل تنفٌذ أحكام هذا النظام. إصدارلرئٌس الهٌئة الوطنٌة لالستثمار  -10-المادة

 
 .  من تارٌخ صدوره بر نافذا  ٌنشر هذا النظام فً الجرٌدة الرسمٌة و ٌعت -11-المادة
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 2010( لسنة 7ألغراض االستثمار  رقم )التعدٌل األول لنظام بٌع وإٌجار عقارات وأراضً الدولة والقطاع العام 

 

 مجلس الوزراء 

( 10من المادة )( ( و)رابعا  ( من الدستور والفقرة )أ( من البندٌن )ثانٌا  80من المادة ) إلى أحكام البند ثالثا   استنادا  
 المعدل : 2006( لسنة 13( من قانون االستثمار رقم )30والمادة )

 -صدور النظام اآلتً :

 2011( لسنة 1رقم )

( من نظام بٌع وإٌجار عقارات وأراضً الدولة والقطاع العام ألغراض االستثمار 4: ٌعدل نص المادة )1المادة 
 -لٌكون على النحو اآلتً : 2010لسنة 

تقدر قٌمة األراضً و العقارات العائدة لدوائر الدولة القطاع العام ألغراض المشارٌع  االستثمارٌة ماعدا  -:4المادة 
 -مشارٌع اإلسكان من قبل لجان تشكل على الوجه اآلتً :

ة ( ملٌون دوالر أمرٌكً تشكل لجان من قبل الهٌئة الوطن250ٌللمشارٌع االستثمارٌة التً تزٌد قٌمتها على )  . أ
 لالستثمار على النحو اآلتً :

  رئٌسا   –رئٌس الهٌئة الوطنٌة لالستثمار 

 عضوا   –رئٌس هٌئة استثمار المحافظة المعنٌة 

  عضوا   –مدٌر عام الهٌئة العامة للضرائب 

  عضوا   –مدٌر عام التسجٌل العقاري 

  عضوا   –ممثل عن الجهة المالكة للعقار أو األرض 
ملٌون دوالر أمرٌكً تشكل لجان من قبل الهٌئة الوطنٌة  250التً تقل قٌمتها عن ب. للمشارٌع االستثمارٌة  

لالستثمار بالتنسٌق مع هٌئة استثمار اإلقلٌم أو هٌئة االستثمار فً المحافظة غٌر المرتبطة فً إقلٌم وعلى النحو 
 -اآلتً :

   رئٌس هٌئة استثمار المحافظة المعنٌة / رئٌسا 

  لالستثمار / عضوا  ممثل عن الهٌئة الوطنٌة 

  عضوا   –ممثل عن الهٌئة العامة للضرائب  فً المحافظة 

  عضوا   –ممثل عن دائرة  التسجٌل العقاري 

  عضوا   –ممثل عن الجهة المالكة للعقار أو األرض 

رقم ( من نظام بٌع وإٌجار عقارات وأراضً الدولة والقطاع العام ألغراض االستثمار 5ٌعدل نص المادة ) 2-المادة 
 لٌكون على النحو اآلتً : 2010(  لسنة 7)

وال ٌحتسب سعر  :للهٌئة الوطنٌة لالستثمار وألغراض اإلسكان تملٌك األرض إلى المستثمر مجانا   أوال   5- المادة
 األرض ضمن قٌمة الوحدة السكنٌة المباعة للمواطنٌن .
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م األراضً ألغراض االستثمار عدا اإلسكان ولها ( أعاله تحٌد أقٌا4:تتولى اللجان المشكلة وفق المادة ) ثانٌا  
 االستعانة بالخبراء المختصٌن لهذا الغرض .

( من نظام بٌع وإٌجار عقارات وأراضً الدولة والقطاع العام ألغراض االستثمار  7ٌعدل نص المادة ) -3المادة 
 لٌكون على النحو اآلتً : 2010(  لسنة 7رقم )

الوطنٌة لالستثمار األراضً الالزمة لتنفٌذ المدن السكنٌة المتعددة األغراض ) مجمع تخصٌص الهٌئة   -7المادة 
 -سكنً ،ترفٌهً ، وغٌرها ( على النحو اآلتً :

الشوارع وغٌرها( إلى الجهات ،التً تستخدم للنفع العام مثل )الحدائق  ٌقوم المستثمر بإعادة األراضً -:أوال  
 . نجاز المشروع مجانا  إٌخ الحكومٌة المعنٌة خالل سنة من تار

 ألغراض تشٌٌد المشارٌع  الخدمٌة أو التجارٌة ضمن المدٌنة السكنٌة للمستثمرٌن مجانا  :تخصص األراضً  ثانٌا  
وتقدر من قبل اللجان المشار إلٌها فً  من قٌمة األراضً  سنوٌا   (%3)مقابل حصة للمحافظة ذات العالقة قدرها 

 .2010( لسنة 7( من النظام رقم )4المادة )

( من نظام بٌع وإٌجار عقارات وأراضً الدولة والقطاع العام ألغراض االستثمار  8ٌعدل نص المادة  ) -4المادة 
 لٌكون على النحو اآلتً : 2010(  لسنة 7رقم )

ستثمار األراضً  المطلوبة ألغراض  تنفٌذ المشارٌع االستثمارٌة الصناعٌة تإجر الهٌئة الوطنٌة لال  -8المادة 
 -والزراعٌة والخدمٌة والسٌاحٌة والترفٌهٌة  وغٌرها على النحو اآلتً :

 -المشارٌع الزراعٌة اإلستراتٌجٌة التً تإدي إلى زٌادة وتحسٌن اإلنتاج الحٌوانً والنباتً وكما ٌؤتً :-:أوال  

% من بدل إٌجارها السنوي  20 هستصلحة الصالحة للزراعة ولها حصة مائٌة ببدل إٌجار قدراألراضً الم   .1
 .2010( لسنة 7( من النظام رقم )4المقدر من اللجان المشار إلٌها فً المادة )

 إٌجارها% من بدل 10 هقدر إٌجاراألراضً  الغٌر المستصلحة الصالحة للزراعة ولها حصة مائٌة ببدل    .2
 .2010( لسنة 7( من النظام رقم )4السنوي  المقدر من اللجان المشار إلٌها فً المادة )

من بدل  %(1)الصالحة للزراعة ولٌس ولها حصة مائٌة ببدل إٌجار قدرة ألراضً  الغٌر المستصلحة والغٌر ا   .3
 .2010( لسنة 7) ( من النظام رقم4السنوي  المقدر من اللجان المشار إلٌها فً المادة ) إٌجارها

: المشارٌع الصناعٌة التً تقام فً المناطق التً تحدد ألغراض المشارٌع االستثمارٌة الصناعٌة ببدل إٌجار  ثانٌا  
( لسنة 7( من النظام رقم )4% من بدل إٌجارها السنوي المقدر من قبل اللجان المشار إلٌها فً المادة )2قدره 
2010. 

 والنفطٌة وغٌرها الواقعة خارج حدود البلدٌة التً تنفذ بصٌغة بناء تشغٌل تملك  المشارٌع الكهربائٌة :ثالثا  
BOO))   الجهة المستفٌدة  إلىوبناء ،تشغٌل تحوٌلBOT) )   السنوي   إٌجارهامن بدل  %(2) هببدل إٌجار قدر

 . 2010( لسنة 7( من النظام رقم )4المقدر من قبل اللجان المشار إلٌها فً المادة )

التعلٌمٌة  والجامعات وغٌرها(  ببدل إٌجار قدره  ) مشارٌع المستشفٌات  والمراكز : المشارٌع  الخدمٌة رابعا  
 2010( لسنة 7( من النظام رقم )4من بدل إٌجارها  السنوي المقدر من قبل اللجان  المشار إلٌها فً المادة ) %(5)

عقارات وأراضً الدولة والقطاع العام ألغراض االستثمار رقم ( من نظام بٌع وإٌجار 9ٌعدل نص المادة ) -5المادة 
 لٌكون على النحو اآلتً : 2010(  لسنة 7)

تخصص الهٌئة الوطنٌة لالستثمار األراضً المطلوبة ألغراض تنفٌذ المشارٌع االستثمارٌة المبٌنة فً  -9المادة 
 أدناه على النحو اآلتً :
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ٌاحٌة ومدن األلعاب والمجمعات الترفٌهٌة  وغٌرها(  مقابل حصة للدولة قدرها : المشارٌع السٌاحٌة )المدن السأوال  
 2010( لسنة 7( من النظام رقم )4% سنوٌا من قٌمة األرض المقدرة من قبل اللجان المشار إلٌها فً المادة )5

سنوٌا من قٌمة  %(5)قدرها المشارٌع  التجارٌة ) المراكز التجارٌة  والفنادق  وغٌرها(  مقابل حصة للدولة و :ثانٌا  
 . 2010( لسنة 7( من النظام رقم )4األرض المقدرة من قبل اللجان المشار إلٌها فً المادة )

 من تارٌخ صدوره . ٌنشر هذا النظام فً الجرٌدة الرسمٌة وٌعتبر نافذا   - 6المادة 

 نوري  كامل المالكً

 رئٌس مجلس الوزراء

 /3/2011 
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 7االستثمار رقم  ألغراضالدولة والقطاع العام  وأراضًعقارات  وإٌجارالتعدٌل الثانً لنظام بٌع 

 المعدل 2010لسنة 

 10(  من المادة (و)رابعا   ( من الدستور والفقرة )أ( من البندٌن )ثانٌا  80( من المادة ) إلى أحكام البند )ثالثا   استنادا  

 صدر النظام اآلتً:المعدل  2006لسنة  13من قانون االستثمار رقم  31والمادة 

 2011( لسنة 5رقم )

  

  1-المادة 

 ألغراضالدولة والقطاع العام  وأراضًعقارات  وإٌجارمن نظام  بٌع  7من المادة   ٌلغى نص الفقرة ثانٌا  

  -: تًاآلوٌحل محلة  2010لسنة  7االستثمار  رقم 

  7-المادة  

التجارٌة ضمن المدن السكنٌة للمستثمرٌن مقابل  أوغراض  تشٌٌد المشارٌع الخدمٌة تخصص األراضً أل -: ثانٌا  

من هذا النظام  4فً المادة  إلٌهاالسنوي لألرض ،وتقدر من قبل اللجان المشار  اإلٌجار% من بدل 7حصة قدرها 

 دمات تستوفٌها المحافظة والبلدٌات ذات  العالقة مناصفة .ٌخصص بدل  الحصة المذكورة للخ أنعلى 

  2-المادة 

لسنة  7االستثمار رقم   ألغراضالدولة والقطاع العام  وأراضًعقارات  وإٌجارمن نظام بٌع  9ٌلغى نص المادة 

 -: اآلتًوٌحل محلة  2010

 9-المادة 

على  أدناهتنفٌذ المشارٌع االستثمارٌة المبٌنة فً  غراضألالمطلوبة  األراضًتخصص الهٌئة الوطنٌة لالستثمار  

 -: اآلتًالنحو 

 :أوال  

% سنوٌا 10والمجمعات الترفٌهٌة  وغٌرها ( مقابل حصة قدرها  األلعابالمشارٌع السٌاحٌة )المدن السٌاحٌة ومدن 

 األرضصص للجهة مالكة من هذا النظام تخ 4فً المادة  إلٌهاالمقدرة من قبل اللجان المشار  األرض إٌجارمن بدل 

. 

 : ثانٌا  
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 األرض إٌجار% سنوٌا من بدل 10المشارٌع التجارٌة )المراكز التجارٌة والفنادق وغٌرها( مقابل حصة قدرها  

وللسنوات الثالثة  األرضمن هذا النظام تخصص للجهة مالكة  4فً المادة  إلٌهاالمقدرة من قبل اللجان المشار 

 األرض%من قٌمة 5المدة المذكورة  انتهاءغٌل التجاري للمشروع وتكون النسبة بعد من تارٌخ بدا التش األولى

من هذا النظام وٌثبت ذلك فً العقد االستثماري المبرم بٌن الطرفٌن  4فً المادة  إلٌهاالمقدرة من قبل اللجان المشار 

. 

 3-المادة 

لسنة  7ولة والقطاع العام ألغراض االستثمار رقم تضاف المادة التالٌة إلى نظام بٌع وإٌجار عقارات وأراضً  الد 

 : اآلتًعلى النحو  أتبعا لذلك وتقر األخرىمنه وبتغٌر تسلسل المواد  10لتكون المادة  2010

ٌلتزم المستثمر  أنمن تارٌخ بدأ التشغٌل التجاري للمشروع على  ابتداء   األرضبدل  استحقاقٌبدأ تارٌخ  -10المادة 

 بالمدة المحددة فً العقد .نجاز المشروع إل

 من تارٌخ صدوره . ٌنشر هذا النظام فً الجرٌدة الرسمٌة وٌعتبر نافذا   4-المادة 

 نوري كامل المالكً 

 رئٌس الوزراء

   /10/2011 

 

 


