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 الفصل األول
 التعاريف

 
  -:هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها  إلغراضيقصد بالعبارات التالية  -١ -المادة   

 .مجلس الوزراء : س ــــــــالمجل -اوالً 
ــــــا ــــــة  -ثاني ــــــة لالســــــتثمار : الهيئ ــــــة الوطني ــــــة  أوالهيئ ــــــيمهيئ ــــــة المحافظــــــة حســــــب  أو اإلقل هيئ

 . األحوال
 أو اإلقلــــيمرئــــيس هيئــــة اســــتثمار  أو ثماررئــــيس الهيئــــة الوطنيـــة لالســــت: رئــــيس الهيئــــة  -ثالثـــا

 .رئيس هيئة استثمار المحافظة 
هيئــــة االســــتثمار فـــــي اإلقلــــيم المســــؤولة عـــــن التخطــــيط االســـــتثماري : ة اإلقلـــــيم ـــــــــهيئ -رابعــــا

 . ومنح أجازات االستثمار في اإلقليم
 هيئـــــــة االســــــتثمار فــــــي المحافظــــــة غيـــــــر المنتظمــــــة فــــــي إقلـــــــيم: هيئــــــة المحافظــــــة  -اخامســــــ

المســـــــؤولة عـــــــن التخطـــــــيط االســـــــتثماري ومـــــــنح أجـــــــازات االســـــــتثمار فـــــــي 
 ٠المحافظة 

ــــــي أي نشــــــاط  -:االســــــتثمار  -سادســــــا ــــــف رأس المــــــال ف مشــــــروع اقتصــــــادي يعــــــود  أوتوظي
 .هذا القانون  إلحكامبمنفعة على االقتصاد الوطني وفقًا 

 .النشاط االقتصادي المشمول بأحكام هذا القانون -:المشروع  -اسابع
اآلالت واألجهـــــزة والمعـــــدات واآلليـــــات والعـــــدد ووســـــائط النقـــــل والمـــــواد  -:الموجـــــودات -ثامنـــــا

واللـــــوازم واألثـــــاث المكتبيـــــة المخصصـــــة الســـــتخدامها حصـــــرًا فـــــي  األوليـــــة
ـــــــــــوازم الفنـــــــــــادق والمـــــــــــدن الســـــــــــياحية  المشـــــــــــروع وأثـــــــــــاث ومفروشـــــــــــات ول

 .ؤسسات الصحية والتعليميةوالم
االســــــتثمار والــــــذي يحمــــــل  إجــــــازةخص الحاصــــــل علــــــى الشــــــ -:المســــــتثمر العراقــــــي  -تاســــــعا

ـــــا  إذاالجنســـــية العراقيـــــة  ـــــا مســـــجال  أوكـــــان شخصـــــا طبيعي شخصـــــا معنوي
 .في العراق 

يحمــــل  االســــتثمار والــــذي ال إجــــازةالشــــخص الحاصــــل علــــى  -: األجنبــــيالمســــتثمر  -عاشــــرا
ــــــة  ــــــا  إذاالجنســــــية العراقي ــــــا مســــــجال  أوكــــــان شخصــــــا طبيعي شخصــــــا معنوي

 .أجنبيفي بلد 



 
۳ 

 

المنـــــــــاطق التـــــــــي تقترحهـــــــــا الهيئـــــــــة الوطنيـــــــــة   -:المنـــــــــاطق االســـــــــتثمارية  -حـــــــــادي عشـــــــــر
لالســـــــتثمار ذات النشـــــــاط االقتصـــــــادي التكـــــــاملي فـــــــي مختلـــــــف القطاعـــــــات 

  ٠بعد موافقة مجلس الوزراء 
اســـــتثمار  إجـــــازةمعنـــــوي حاصـــــل علـــــى  أوكـــــل شـــــخص طبيعـــــي  -:المطـــــور  -ثـــــاني عشـــــر

فــــــــي قطــــــــاعي بنــــــــاء المــــــــدن الســــــــكنية والمنــــــــاطق  اإلســــــــتراتيجيةللمشــــــــاريع 
 األســـــــاستقـــــــع خـــــــارج التصـــــــميم  أخـــــــرأي قطـــــــاع تنمـــــــوي  أواالســـــــتثمارية 

  ٠تقترحه الهيئة ويوافق عليها مجلس الوزراء 
ملكيـــــة جـــــزء  إليـــــهمعنـــــوي تنتقـــــل  أوكـــــل شـــــخص طبيعـــــي : المطـــــور الثـــــانوي  -ثالـــــث عشـــــر

دن مـــــــــن المشـــــــــروع االســـــــــتثماري لغـــــــــرض تطـــــــــويره ضـــــــــمن مشـــــــــاريع المـــــــــ
 أخــــــــــرأي قطــــــــــاع تنمـــــــــوي  أوالســـــــــكنية الكبـــــــــرى والمنــــــــــاطق االســـــــــتثمارية 

ــــــوزراء وفقــــــا للتصــــــميم  ــــــس ال ــــــه مجل ــــــة ويوافــــــق علي  األساســــــيتقترحــــــه الهيئ
  ٠للمشروع 

ــــــع عشــــــر  ــــــة المصــــــممة ضــــــمن وحــــــدة زمنيــــــة  -:الطاقــــــة التصــــــميمية  -راب الطاقــــــة اإلنتاجي
مــــن المجهــــز معينــــة وفقــــًا لمــــا هــــو مثبــــت فــــي الوثــــائق الــــواردة مــــع المكــــائن 

 . والجدوى االقتصادية للمشروع
 مجموعة من االستثمارات في األسهم والسندات: المحفظة االستثمارية  -خامس عشر
ـــــر مســـــتغلة  ومنشـــــآت أراضـــــياســـــتبدال : االســـــتبدال -رســـــادس عشـــــ ـــــأخرىغي ذات جـــــدوى  ب

 .اقتصادية 
 

 األهداف والوسائل
 :يهدف هذا القانون إلى ما يأتي) ٢(المادة  

تشـــــــجيع االســـــــتثمارات ونقـــــــل التقنيـــــــات الحديثـــــــة لإلســـــــهام فـــــــي عمليـــــــة تنميـــــــة العـــــــراق :  أوالً 
 .وتوسيع قاعدته اإلنتاجية والخدمية وتنويعها وتطويره

ـــــــثاني والمخــــــتلط لالســــــتثمار فــــــي العــــــراق   واألجنبــــــيتشــــــجيع القطــــــاع الخــــــاص العراقــــــي  :اً ــــــــــــ
مــــن خــــالل تــــوفير التســــهيالت الالزمــــة لتأســــيس المشــــاريع االســــتثمارية وتعزيــــز القــــدرة 

 .واألجنبيةالمحلية  األسواقالتنافسية للمشاريع المشمولة بأحكام هذا القانون في 
 .للعراقيين تنمية الموارد البشرية حسب متطلبات السوق وتوفير فرص عمل: ًا ـــــــــــثالث
 .حماية حقوق وممتلكات المستثمرين: ًا ـــــــــــــــرابع

 .توسيع الصادرات وتعزيز ميزان المدفوعات والميزان التجاري للعراق: خامسًا 



 
٤ 

 

 :تعتمد الوسائل التالية لتحقيق أهداف هذا القانون) ٣(المادة 
ـــــ: أوًال  ـــــانون االمتي ـــــي تشـــــملها أحكـــــام هـــــذا الق ـــــين مـــــنح المشـــــاريع الت ازات والضـــــمانات الالزمت

الســـــتمرارها وتطويرهـــــا مـــــن خـــــالل تقـــــديم الـــــدعم بمـــــا يـــــؤمن تعزيـــــز القـــــدرات التنافســـــية 
 .لتلك المشاريع في األسواق المحلية واألجنبية

ــــــًا  ــــــة تســــــهيالت إضــــــافية : ثاني ــــــى إجــــــازة االســــــتثمار مــــــن الهيئ مــــــنح المشــــــاريع الحاصــــــلة عل
 .في هذا القانون وٕاعفاءات من الضرائب والرسوم بحسب ما ورد

 
لهيئـــــــة الوطنيـــــــة لالســـــــتثمار وهيئـــــــات االســـــــتثمار فـــــــي األقـــــــاليم ا -: الفصـــــــل الثـــــــاني

 .والمحافظات
 

  ):-٤(المادة
تشـــــــــكل بموجـــــــــب هـــــــــذا القـــــــــانون هيئـــــــــة تســـــــــمى الهيئـــــــــة الوطنيـــــــــة لالســـــــــتثمار تتمتـــــــــع   :اوال

مـــــن يخولـــــه ، وتكــــــون مســـــؤولة عــــــن  أوبالشخصـــــية المعنويـــــة ويمثلهــــــا رئـــــيس الهيئــــــة 
رســـــم السياســـــة الوطنيـــــة لالســـــتثمار ووضـــــع الضـــــوابط لهـــــا ومراقبـــــة تطبيقهـــــا وتخـــــتص 

 .والمشاريع ذات الطابع االتحادي  اإلستراتيجيةبالمشاريع االستثمارية 
احــــد عشــــر عضــــوًا ) ١١(يــــدير الهيئــــة الوطنيــــة لالســــتثمار مجلــــس إدارة يتــــألف مــــن : ثانيــــًا 

تتناســـــــــب أوليـــــــــة مـــــــــن ذوي الخبـــــــــرة واالختصـــــــــاص حـــــــــائزين علـــــــــى شـــــــــهادة جامعيـــــــــة 
 . واختصاص الهيئة

ـــرئيس  -أ: ثالثـــًا  ـــًا لل ـــوزراء بطلـــب مـــن رئيســـه رئيســـًا للهيئـــة بدرجـــة وزيـــر ونائب يرشـــح مجلـــس ال
ــــل وزارة ــــة  بدرجــــة وكي ــــواب للموافق ــــس الن ــــى مجل لمــــدة خمــــس ســــنوات ويعرضــــان عل

 .عليهما
 أعضــــــاءيختـــــار رئــــــيس مجلــــــس الــــــوزراء وبترشــــــيح مـــــن رئــــــيس الهيئــــــة  خمســــــة   -ب

تقـــــل درجـــــتهم عـــــن  ال إنيمثلـــــون القطـــــاع العـــــام مـــــن الجهـــــات ذات العالقـــــة علـــــى 
خمـــــس ) ٥(الهيئـــــة ولمـــــدة   إدارةمـــــدير عـــــام أعضـــــاء غيـــــر متفـــــرغين فـــــي مجلـــــس 

 . مكافآتدون سنوات ب
ـــــس الـــــوزراء  -ج ـــــيس مجل ـــــار رئ ) ٥(أعضـــــاء مـــــن القطـــــاع الخـــــاص لمـــــدة  أربعـــــةيخت

خمــــــس ســــــنوات ممــــــن لــــــديهم مشــــــروع اســــــتثماري داخــــــل العــــــراق غيــــــر محكــــــومين 
بعـــــــــد ، إفالســـــــــهم أشـــــــــهرواممـــــــــن  أوجنحـــــــــة مخلـــــــــة بالشـــــــــرف أو بجنايـــــــــة عاديـــــــــة 

 .ترشيحهم من قبل رئيس الهيئة الوطنية لالستثمار بدون مكافآت



 
٥ 

 

يجـــــوز تمديـــــد واليـــــة رئـــــيس الهيئـــــة ونائبـــــه عنـــــد انتهـــــاء المـــــدة المنصـــــوص عليهـــــا   -د
ســــتين ) ٦٠(تزيــــد عــــن  خــــالل مــــدة ال مــــن هــــذا البنــــد ولمــــرة واحــــدة) أ(فــــي الفقــــرة 

  ٠ يوما من تاريخ انتهاء الوالية
ـــــوزراء   -هــــــ  ـــــس ال ـــــةلمجل ـــــاء علـــــى  إقال ـــــه بن ـــــة لالســـــتثمار ونائب ـــــة الوطني ـــــيس الهيئ رئ

ــــــــوزراء  ــــــــس ال ــــــــيس مجل ــــــــب رئ ــــــــة  وألســــــــبابطل ــــــــةموجب ــــــــس  لإلقال وبمصــــــــادقة مجل
 .النواب

ـــــة لالســـــتثمار اآلخـــــرين أو  -و ـــــة أي مـــــن أعضـــــاء الهيئـــــة الوطني لمجلـــــس الـــــوزراء إقال
 .إبداله بغيره في حالة عدم التزامه بمعايير ولوائح الهيئة

دارة الهيئـــــــة الوطنيـــــــة لالســـــــتثمار بـــــــدعوة مـــــــن رئيســـــــه ويحـــــــدد يجتمـــــــع مجلـــــــس إ –ز 
نصـــــــاب االنعقـــــــاد واتخـــــــاذ القـــــــرارات والتوصـــــــيات باألغلبيـــــــة المطلقـــــــة ويـــــــنظم ســـــــير 

 .العمل بنظام داخلي تصدره الهيئة
 .ترتبط الهيئة الوطنية لالستثمار برئيس مجلس الوزراء -ح 
علـــــى اقتـــــراح مـــــن رئـــــيس حـــــدد نظـــــام رواتـــــب واســـــتحقاقات منتســـــبي الهيئـــــة بنـــــاء ت -ط 

 .الهيئة الوطنية لالستثمار وبقرار من رئيس مجلس الوزراء
 -: اآلتية واألقسامتتكون الهيئة الوطنية لالستثمار من الدوائر  -أ -رابعا

 .والمالية  اإلداريةالدائرة  -١
 .الدائرة القانونية  -٢
 .الدائرة االقتصادية والفنية   -٣
 . واإلعالمدائرة العالقات  -٤
 .النافذة الواحدة وخدمات المستثمرين دائرة  -٥
 .قسم التنسيق مع المحافظات  -٦
 .قسم الرقابة والتدقيق الداخلي  -٧
 .قسم تكنولوجيا المعلومات  -٨
 .قسم العقود  -٩

 . األمنيةقسم التصاريح  -١٠
 .مكتب رئيس الهيئة  -١١

ــــــة لالســــــتثمار اســــــتحداث  -ب ــــــة الوطني ــــــرئيس الهيئ والضــــــرورة لهــــــا  حســــــب الحاجــــــة أقســــــامل
 .الهيئة وتحدد مهامها وفق نظام داخلي للهيئة  دارةإوبمصادقة مجلس 



 
٦ 

 

يكـــــون مركـــــز الهيئـــــة الوطنيـــــة لالســـــتثمار فـــــي بغـــــداد ولهـــــا أن تعـــــين ممثلـــــين لهـــــا  -:خامســـــا 
 .في األقاليم و المحافظات

تقــــــــوم الهيئــــــــة الوطنيــــــــة لالســــــــتثمار بوضــــــــع سياســــــــة ســــــــتراتيجية وطنيــــــــة عامــــــــة   -:سادســــــــا
لالســــــــتثمار وتحــــــــدد القطاعــــــــات األكثــــــــر أهميــــــــة وتقــــــــوم بإعــــــــداد خارطــــــــة بمشــــــــاريع 
االســـــتثمار فـــــي العـــــراق علـــــى ضـــــوء المعلومـــــات التـــــي تحصـــــل عليهـــــا مـــــن هيئـــــات 
االســـــــتثمار فـــــــي األقـــــــاليم والمحافظـــــــات كمـــــــا وتعـــــــد قـــــــوائم بفـــــــرص االســـــــتثمار فـــــــي 

ن هــــــــذه المشــــــــاريع االســــــــتثمارية الســــــــتراتيجية واالتحاديــــــــة مــــــــع معلومــــــــات أوليــــــــة عــــــــ
 .المشاريع وتوفيرها للراغبين في االستثمار

 
 ):٥(المادة 

والمحافظــــات غيــــر المنتظمــــة فــــي إقلــــيم هيئــــات اســــتثمار تتمتــــع  األقــــاليمُتشــــكل فــــي : أوًال 
بالشخصـــــية المعنويـــــة ويمثلهـــــا رئيســـــها أو مـــــن يخولـــــه وتمـــــول مـــــن موازنـــــة اإلقلـــــيم 

لتخطــــــيط االســــــتثماري صــــــالحيات مــــــنح إجــــــازات االســــــتثمار وا ولهــــــاأو المحافظــــــة 
بالتنســـــيق مـــــع  لهـــــافـــــتح فـــــروع فـــــي المنـــــاطق الخاضـــــعة ولهـــــا وتشـــــجيع االســـــتثمار 

 .الهيئة الوطنية لالستثمار لضمان حسن تطبيق القانون
ـــــًا  ـــــا  -أ : ثاني ـــــة المحافظـــــة وفق ـــــيس هيئ ـــــد  إلحكـــــاميعـــــين رئ ) ٧(مـــــن المـــــادة  ١/تاســـــعا  -البن

رقــــــم  إقلــــــيممــــــن قــــــانون التعــــــديل الثــــــاني لقــــــانون المحافظــــــات غيــــــر المنتظمــــــة فــــــي 
يكــــــــون مــــــــن  إنعلــــــــى  الهيئــــــــةويكــــــــون رئيســــــــًا لمجلــــــــس إدارة  ٢٠٠٨لســــــــنة  )٢١(

عشـــــر ســـــنوات ) ١٠(ذوي الخبـــــرة واالختصـــــاص ولديـــــه خبـــــرة وظيفيـــــة ال تقـــــل عـــــن 
ـــــة  ـــــى شـــــهادة جامعي ـــــةبعـــــد حصـــــوله عل ـــــوان مـــــدير عـــــام لمـــــدة ويعـــــين ب أولي ) ٥(عن
 .خمس سنوات قابلة للتمديد ولمرة واحدة

معـــــــاون مـــــــدير عـــــــام مـــــــن ذوي الخبـــــــرة  يعـــــــين بعنـــــــوانلـــــــرئيس الهيئـــــــة نائـــــــب    -ب 
ــــــــة ال ــــــــرة وظيفي ــــــــه خب عشــــــــر ســــــــنوات بعــــــــد ) ١٠(تقــــــــل عــــــــن  واالختصــــــــاص ولدي

ـــــة  ـــــى شـــــهادة جامعي ـــــةحصـــــوله عل ـــــة   أولي ـــــار ثالث مـــــن  أشـــــخاصعـــــن طريـــــق اختي
 بــــــإقليمقبــــــل المحــــــافظ ويختــــــار مجلــــــس المحافظــــــة فــــــي المحافظــــــة غيــــــر المنتظمــــــة 

ــــــا لمــــــدة  ــــــه المحــــــافظ ليكــــــون نائب ــــــة ) ٥(احــــــدهم ويصــــــادق علي خمــــــس ســــــنوات قابل
 .للتمديد ويحل محل رئيس الهيئة عند غيابه

ـــــس إدارة يتـــــألف مـــــن  -ج  ـــــة مجل ـــــيس فـــــيهم تســـــعة أعضـــــاء بمـــــن ) ٩(للهيئ  الهيئـــــةرئ
 .ونائبه



 
۷ 

 

ـــــيس يختـــــار  -د ـــــر المنتظمـــــة فـــــي إقلـــــيم وبترشـــــيح مـــــن رئ المحـــــافظ فـــــي المحافظـــــة غي
ثالثــــــة مــــــن مــــــوظفي المحافظــــــة مــــــن العــــــاملين فــــــي الــــــدوائر ) ٣(المحافظــــــة  هيئــــــة

ـــــر متفـــــرغين فـــــي  ـــــة عـــــن مـــــدير أعضـــــاء غي ذات العالقـــــة ال تقـــــل درجـــــاتهم الوظيفي
 .خمس سنوات بدون مكأفات ) ٥(مجلس اإلدارة لمدة 

يختـــــار المحـــــافظ فـــــي المحافظـــــة غيـــــر المنتظمـــــة فـــــي إقلـــــيم وبترشـــــيح مـــــن رئـــــيس  - ه
اربعـــــة أشـــــخاص مـــــن القطـــــاع الخـــــاص ممـــــن لـــــديهم مشـــــروع ) ٤(يئـــــة المحافظـــــة ه

ـــــى شـــــهادة  ـــــرة واالختصـــــاص وحـــــائزين عل اســـــتثماري داخـــــل العـــــراق ومـــــن ذوي الخب
ــــة بالشــــرف أو ممــــ ن جامعيــــة أوليــــة وغيــــر محكــــومين بجنايــــة عاديــــة أو جنحــــة ُمخل

ــــــدون ) ٥(اعضــــــاء فــــــي مجلــــــس اإلدارة لمــــــدة ،شــــــهروا إفالســــــهم أ خمــــــس ســــــنوات ب
 .مكافأت 

ــــر المنتظمــــة  -و ــــيم أو المحافظــــة غي ــــة فــــي اإلقل ــــيس مجلــــس إدارة الهيئ يشــــترط فــــي رئ
ـــــــس المحافظـــــــة أو  ـــــــوا أعضـــــــاء فـــــــي مجل ـــــــه وأعضـــــــاءه أن ال يكون ـــــــيم ونائب فـــــــي إقل

 .المحافظ اومن نوابه أو معاونيه
ـــــــرئيس  -ز ـــــــين وظيفتـــــــه واي عمـــــــل او منصـــــــب ال يجـــــــوز ل ـــــــه الجمـــــــع ب الهيئـــــــة ونائب

رســـــمي اخـــــر ولـــــه الحـــــق بـــــالعودة الـــــى وظيفتـــــه الســـــابقة بعـــــد انتهـــــاء مهـــــام وظيفتـــــه 
 .او احالته على التقاعد وفقا للقانون 

تحـــــدد الهيئـــــة الوطنيـــــة لالســـــتثمار آليـــــة تشـــــكيل هيئـــــة المحافظـــــة بمـــــا فيهـــــا معـــــايير : ثالثـــــًا 
وٕاقـــــــــالتهم فـــــــــي حالـــــــــة عـــــــــدم التـــــــــزامهم بمعـــــــــايير  تعيـــــــــين اعضـــــــــاء مجلـــــــــس االدارة

 .وتعليمات الهيئة
تنســــق هيئــــات األقــــاليم والمحافظــــات عملهــــا مــــع الهيئــــة الوطنيــــة لالســــتثمار وتنســــق : رابعــــًا 

ــــــــــــالخطط والتســــــــــــهيالت  ــــــــــــق ب ــــــــــــة فيمــــــــــــا يتعل وتتشــــــــــــاور مــــــــــــع الحكومــــــــــــات المحلي
 .االستثمارية

االســـــــــتثمارية بمـــــــــا ال  تقـــــــــوم هيئـــــــــات األقـــــــــاليم والمحافظـــــــــات بوضـــــــــع خططهـــــــــا: خامســـــــــًا 
يتعـــــــــــارض والسياســـــــــــة االســـــــــــتثمارية االتحاديـــــــــــة وتقـــــــــــوم بإعـــــــــــداد قـــــــــــوائم بفـــــــــــرص 
االســـــتثمار فـــــي المنـــــاطق الخاضـــــعة لهـــــا مـــــع معلومـــــات أوليـــــة عـــــن هـــــذه المشـــــاريع 

 .وتوفيرها للراغبين في االستثمار
ـــــــس اإلقلـــــــيم : سادســـــــًا  ـــــــة مجل ـــــــيم وتخضـــــــع لرقاب ـــــــيم بـــــــرئيس وزراء اإلقل ـــــــة اإلقل ـــــــرتبط هيئ ت

رتبط هيئـــــــة المحافظـــــــة بالمحـــــــافظ وتخضـــــــع لرقابـــــــة مجلـــــــس المحافظـــــــة بمـــــــا ال وتـــــــ
 .يتعارض وأحكام هذا القانون



 
۸ 

 

ــــــدعوة مــــــن رئيســــــه ويحــــــدد : ســــــابعًا  ــــــات األقــــــاليم والمحافظــــــات ب يجتمــــــع مجلــــــس إدارة هيئ
ــــــنظم ســــــير  ــــــة المطلقــــــة وي ــــــاد واتخــــــاذ القــــــرارات والتوصــــــيات باألغلبي نصــــــاب االنعق

 .هيئةالعمل بنظام داخلي تصدره ال
 

تعتمـــــــد الهيئـــــــة المراســـــــالت االلكترونيـــــــة اضـــــــافة الـــــــى المراســـــــالت االعتياديـــــــة  -٦-المـــــــادة 
ـــــــين الجهـــــــات الرســـــــمية والمســـــــتثمرين العـــــــراقيين  ـــــــببينهـــــــا وب ـــــــة بعمـــــــل  واألجان والمتعلق

ونشــــاط الهيئــــة مــــن خــــالل الشــــبكات المحليــــة او الشــــبكة الدوليــــة وفــــق ضــــوابط تحــــددها 
 .الهيئة 

 
 - ٧- ادةـــــــالم

ـــــل رأس مالهـــــا عـــــن  - أ ـــــات إجـــــازة االســـــتثمار للمشـــــاريع التـــــي ال يق ـــــة طلب ـــــل الهيئ تقب
الحـــــــد األدنــــــــى الــــــــذي يقــــــــرره مجلـــــــس الــــــــوزراء أو مجلــــــــس وزراء اإلقلــــــــيم حســــــــب 

 .األحوال بنظام يصدر باقتراح من الهيئة
يجــــــب علــــــى الهيئــــــة استحصــــــال موافقــــــة مجلــــــس الــــــوزراء قبــــــل مــــــنح اإلجــــــازة إذا  - ب

 .االستثماري أكثر من مائتين وخمسين مليون دوالركانت قيمة المشروع 
) ٤٥(علــــــى الهيئــــــة البــــــت فــــــي طلبــــــات إجــــــازة االســــــتثمار فــــــي مــــــدة ال تتجـــــــاوز  -ج

 .خمسة وأربعين يومًا من تاريخ تقديم الطلب
تكـــــون قـــــرارات الهيئـــــة بخصـــــوص المشـــــاريع االســـــتثمارية المقـــــرة ملزمـــــة ألغـــــراض  -د 

 .هذا القانون
 

موازنــــة ســــنوية مســــتقلة تتكــــون مواردهــــا مــــن المبــــالغ التــــي تخصــــص لهــــا للهيئــــة  -٨ -المــــادة
 .من الموازنة العامة للدولة

   
 :تهدف الهيئة إلى تشجيع االستثمار من خالل العمل على ما يأتي -٩-المادة

ـــــــى الفـــــــرص االســـــــتثمارية : أوًال  ـــــــة االســـــــتثمارية والتعـــــــرف عل ـــــــز الثقـــــــة فـــــــي البيئ تعزي
 .رويج لهاوتحفيز االستثمار فيها والت

تبســــــــــيط إجــــــــــراءات التســــــــــجيل واإلجــــــــــازة للمشــــــــــاريع االســــــــــتثمارية ومتابعــــــــــة : ثانيــــــــــًا 
ــــــدى الجهــــــات  ــــــي اإلنجــــــاز ل المشــــــاريع القائمــــــة منهــــــا وٕاعطــــــاء األولويــــــة لهــــــا ف



 
۹ 

 

الرســـــــــــمية واســـــــــــتكمال إجـــــــــــراءات إجابـــــــــــة طلبـــــــــــات المســـــــــــتثمرين واستحصـــــــــــال 
 .الموافقات الالزمة للمستثمر والمشروع

نافــــــذة واحــــــدة تضــــــم منــــــدوبين مخــــــولين مــــــن الجهــــــات الحكوميــــــة ذات  إنشــــــاء  :ثالثــــــاً 
ـــــــولى التوصـــــــية بمـــــــنح  ـــــــى  اإلجـــــــازةالعالقـــــــة تت االســـــــتثمارية بعـــــــد الحصـــــــول عل

  .             موافقــة الجهــات المعنيــة وفقــًا للقــانون
تقـــــــديم المشـــــــورة وتـــــــوفير المعلومـــــــات والبيانـــــــات للمســـــــتثمرين وٕاصـــــــدار : رابعـــــــًا 

 .النشرات الخاصة بذلك
وضــــــع بـــــــرامج لتــــــرويج االســـــــتثمار فــــــي منــــــاطق العـــــــراق المختلفــــــة لجـــــــذب : خامســــــًا 

 .المستثمرين وتنفيذها
ـــــى العقـــــارات الالزمـــــة  :سادســـــا ـــــذي  إلقامـــــةتســـــهيل الحصـــــول عل المشـــــاريع بالشـــــكل ال

 :وكما يلي  تحدده الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة
 . األساسببدل للمشاريع السكنية التي تقع ضمن التصميم  -١
علــــى  األســــاسبــــدون بــــدل للمشــــاريع الســــكنية التــــي تقــــع خــــارج التصــــميم  -٢

ضـــــــمن قيمــــــــة الوحـــــــدة الســــــــكنية المباعــــــــة  األرضتحتســـــــب قيمــــــــة  ان ال
 .للمواطن 

 .ببدل لباقي المشاريع غير السكنية  -٣
  .مناطق استثمارية كبرى بموافقة مجلس الوزراء إقامةالعمل على   :سابعاً 
ــــا ــــبتشــــجيع المســــتثمرين العــــراقيين  :ثامن بالمشــــاركة مــــع العــــراقيين مــــن خــــالل  واألجان

تــــوفير قـــــروض وتســـــهيالت ماليــــة لهـــــم بالتنســـــيق مــــع وزارة الماليـــــة والمؤسســـــات 
ــــة  مــــن المشــــروع % ٢٥يراعــــى انجــــاز المســــتثمر نســــبة  إنعلــــى  األخــــرىالمالي

ــــروض ميســــرة بالنســــبة للمشــــاريع الســــك منشــــآتوبضــــمان  نية المشــــروع وتمــــنح ق
عاملــــــة عراقيــــــة تتناســــــب  أيــــــدييراعــــــى اســــــتخدام  إنوللمســــــتفيد النهــــــائي علــــــى 

 .وحجم القرض 
 .أية مهام أخرى ذات عالقة بطبيعة عملها يكلفها بها مجلس الوزراء: تاسعاً 

 
 



 
۱۰ 

 

 الفصــــل الــثــالـــــث
 المزايا والضمانات

بجميــــــــع المزايــــــــا والتســــــــهيالت  األجنبــــــــييتمتــــــــع المســــــــتثمر العراقــــــــي او   :اوال -١٠-المــــــــادة 
 ٠والضمانات ويخضع لاللتزامات المنصوص عليها في هذا القانون 

األراضـــــــي المخصصـــــــة  األجنبـــــــي أويجـــــــوز تمليـــــــك المســـــــتثمر العراقـــــــي .  ١ -أ :ثانيـــــــا
ــــــــة والقطــــــــاع العــــــــام  وللمســــــــتثمر العراقــــــــي   أوللمشــــــــاريع الســــــــكنية والعائــــــــدة للدول

المخــــــتلط إلقامــــــة مشـــــــاريع  أوالخــــــاص األجنبــــــي شــــــراء األرض العائــــــدة للقطـــــــاع 
 . األساسيالتصميم  استعماالتاإلسكان حصرا شريطة عدم تعارضها مع 

المخصصـــــــة للمشـــــــاريع الصـــــــناعية  األراضـــــــييجـــــــوز تمليـــــــك المســـــــتثمر العراقـــــــي . ٢
فــــي  األجنبــــيويجــــوز عقــــد شــــراكة مــــع المســــتثمر ، والعائــــدة للدولــــة والقطــــاع العــــام 

وللمســـــــتثمر العراقـــــــي شـــــــراء األرض العائـــــــدة للقطـــــــاع الخـــــــاص  اإلدارة أوالتمويـــــــل 
 .او المختلط وفق نظام تصدره الهيئة 

عقـــــد المشـــــروع االســـــتثماري مـــــع الجهـــــة القطاعيـــــة المنظمـــــة للنشـــــاط  إبـــــراميـــــتم   -ب 
او مـــــع الهيئـــــة مانحـــــة اإلجـــــازة علـــــى ان يبـــــرم العقـــــد الخـــــاص بالعقـــــار مـــــع الجهـــــة 

 . المالكة
حــــــين تنفيــــــذ المســــــتثمر  إلــــــىعــــــدم تصــــــرف علــــــى ســــــند الملكيــــــة  إشــــــارةتوضــــــع   -ج

 .لألجازةالتزاماته بتأييد من هيئة االستثمار المانحة  األجنبيالعراقي او 
ــــــزم المطــــــور   -د  ــــــك مــــــن  أويلت ــــــذي مل ــــــالغرض ال ــــــي ب ــــــي أو األجنب المســــــتثمر العراق

ــــــار  ــــــه العق ــــــل عــــــن مــــــدة  ،أجل ــــــه يتحمــــــل اجــــــر المث ــــــه وبخالف وبعــــــدم المضــــــاربة ب
 . غالل االست

ـــــ  ــــة عــــدم  -هــــ ــــي حال ــــاءف ــــك  أوالمطــــور  إيف ــــذي تمل ــــي ال ــــي أو األجنب الُمســــتثمر العراق
عقــــــارًا بموجــــــب هــــــذا القـــــــانون  فــــــي تنفيــــــذ التزاماتــــــه ضـــــــمن المــــــدة المحــــــددة فـــــــي 
ــــب مــــن الهيئــــة  ــــى طل ، االتفــــاق الُمبــــرم ، تتــــولى دائــــرة التســــجيل العقــــاري وبنــــاء عل

الكــــه الســــابق مقابــــل إعــــادة بــــدل البيــــع إليــــه إلغــــاء التســــجيل وٕاعــــادة  العقــــار إلــــى م
 . بعد استيفاء اجر المثل عن تلك الفترة 

ـــــي بتشـــــييد الوحـــــدات الســـــكنية خـــــالل الفتـــــرة    -و ـــــزم المســـــتثمر العراقـــــي أو األجنب يلت
المحـــــددة فـــــي االتفـــــاق وبيعهـــــا أو إيجارهـــــا إلـــــى المـــــواطنين وفقـــــًا لتعليمـــــات تصـــــدر 

األجنبــــــــي أن يتصـــــــــرف ببقيـــــــــة أجـــــــــزاء  لهــــــــذا الغـــــــــرض ، وللمســـــــــتثمر العراقـــــــــي أو
 . المشروع غير السكني طيلة فترة اإلجازة وفق شروط االتفاق المبرم معه 



 
۱۱ 

 

% ٤٠للمطــــور نقـــــل ملكيــــة جـــــزء مــــن المشـــــروع االســــتثماري  بعـــــد انجــــازه نســـــبة   -ز
يجـــــوز  وال ، األجـــــازةالمطـــــور الثـــــانوي وبموافقـــــة الهيئـــــة مانحـــــة  إلـــــىمـــــن المشـــــروع 

 ملكيـــــــــة المشـــــــــروع االســـــــــتثماري اال بعـــــــــد انجـــــــــاز كامـــــــــلللمطـــــــــور الثـــــــــانوي نقـــــــــل 
 .المشروع

ـــــاريخ   -ح   ـــــه مـــــن ت ـــــانون ويخضـــــع اللتزامات ـــــا هـــــذا الق ـــــانوي بمزاي ـــــع المطـــــور الث يتمت
 .من المشروع  إليهاستثمار الجزء المنقول  إجازةحصوله على 

 أواألجنبـــــــــــي حـــــــــــق اســـــــــــتئجار وتـــــــــــأجير العقـــــــــــارات  أوللمســـــــــــتثمر العراقـــــــــــي    -أ -ثالثـــــــــــا 
ــــــــة   إقامــــــــةلغــــــــرض مــــــــن القطــــــــاعين الخــــــــاص والمخــــــــتلط  أوالمســــــــاطحة مــــــــن الدول

خمســــــين ســــــنة قابلــــــة للتجديــــــد ) ٥٠(تزيــــــد عــــــن  مشــــــاريع اســــــتثمارية عليهــــــا لمــــــدة ال
بموافقـــــة الهيئـــــة مانحـــــة اإلجـــــازة والجهـــــة ذات العالقـــــة بعـــــد مراعـــــاة طبيعـــــة المشـــــروع 

ـــــــه باســـــــتثناء المشـــــــاريع الصـــــــناعية المشـــــــ ـــــــي المـــــــدن والجـــــــدوى االقتصـــــــادية من يدة ف
 .الصناعية تملك بموجب بدل وحسب التعليمات 

لهيئــــة االســــتثمار المانحــــة لألجــــازة االتفـــــاق مــــع المســــتثمر العراقــــي أو األجنبـــــي  -ب
علـــــى عـــــودة المشـــــروع إلـــــى الدولـــــة أو اإلقلـــــيم أو المحافظـــــة غيـــــر المنتظمـــــة فـــــي 

 . برم معه إقليم بعد انتهاء مدة اإلجازة وبالشروط الواردة في االتفاق المُ 
ــــــة المشــــــروع االســــــتثماري كــــــال  إنللمســــــتثمر   -ج ــــــل ملكي جــــــزءًا خــــــالل مــــــدة  أوينق

 اإلجـــــازةمســـــتثمر آخـــــر بعـــــد استحصـــــال موافقـــــة الهيئـــــة مانحـــــة  إي إلـــــى اإلجـــــازة
مـــــــن المشـــــــروع ويحـــــــل المســـــــتثمر الجديـــــــد محـــــــل % ٤٠بنســـــــبة بشـــــــرط انجـــــــازه 

ــــــــة عليــــــــه و  ــــــــانون المســــــــتثمر الســــــــابق فــــــــي الحقــــــــوق وااللتزامــــــــات المترتب فــــــــق الق
 .واالتفاق المبرم معه 

ــــــى   -د  ــــــي عل ــــــاق مــــــع المســــــتثمر العراقــــــي أو األجنب ــــــة المانحــــــة لإلجــــــازة االتف للهيئ
 إذابنــــاء حســــب مــــا  أووبنــــاًء  أرضــــابقــــاء المشــــروع االســــتثماري ملكــــا للمســــتثمر 

ــــى التــــوالي والتعاقــــب بعــــد انتهــــاء  فتــــرة  أوكــــان المشــــروع ســــكنيًا  غيــــر ســــكني عل
الضــــــــــمانات الــــــــــواردة فــــــــــي هــــــــــذا دون التمتــــــــــع بالمزايــــــــــا والتســــــــــهيالت و  اإلجــــــــــازة
 .القانون

مشــــــــــاريع اســــــــــتثمارية صــــــــــناعية ومخــــــــــازن خاصــــــــــة  إقامــــــــــةيجــــــــــوز للمســــــــــتثمر  -ه
ــــــى  ــــــة داخــــــل وخــــــارج  األراضــــــيبالقطــــــاع الزراعــــــي عل ــــــود الزراعي الزراعيــــــة والعق

 . األساسحدود التصميم 



 
۱۲ 

 

ــــــــى  أويجــــــــوز للمطــــــــور  -و  إيصــــــــالالمســــــــتثمر باالتفــــــــاق مــــــــع الهيئــــــــة المعنيــــــــة عل
 .حدود المشروع وفقا لالتفاق الذي يبرم معه  إلىخدمات البنى التحتية 

ــــــة القطاعــــــات ذات الطــــــابع  -ز ــــــة فــــــي كاف ــــــي المشــــــاريع المتوقف يجــــــوز االســــــتثمار ف
ـــــة  تأهيلهـــــااالســـــتراتيجي واالتحـــــادي  ـــــذها بالتنســـــيق مـــــع الجهـــــات ذات العالق وتنفي

 .االستثمارية من الهيئة الوطنية لالستثمار حصرا  اإلجازةعلى  للحصول
 إيــــــراداتالمشــــــاريع المنجــــــزة مــــــن قبــــــل الحكومــــــة والتــــــي تحقــــــق  إحالــــــةيجــــــوز  ال -ح

 .االستثمار  إلى) شركات التمويل الذاتي( ذات جدوى اقتصادية 
ــــىخــــدمات البنــــى التحتيــــة الخارجيــــة  بإيصــــالتلتــــزم الســــلطات المحليــــة  -ط حــــدود  إل

 .المشاريع االستثمارية 
المتنــــــازع عليهـــــا فــــــي محـــــافظتي كركــــــوك  األراضـــــييجـــــوز االســـــتثمار فــــــي  ال -ي  

 إلغــــــاء أووصـــــالح الـــــدين لحـــــين حســـــم الموضــــــوع مـــــن قبـــــل الجهـــــات القضـــــائية 
 .قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل 

ـــــــديات فـــــــي المحافظـــــــة   -أ -رابعـــــــا ـــــــوزارات والجهـــــــات غيـــــــر المرتبطـــــــة بـــــــوزارة  والبل ـــــــزم ال تلت
بتــــــوفير العقــــــارات الصــــــالحة إلقامــــــة المشــــــاريع االســــــتثمارية عليهــــــا وٕاعــــــالم الهيئــــــة 
الوطنيــــــة لالســــــتثمار بأرقامهــــــا ومســــــاحاتها وعائــــــديتها وجنســــــها واســــــتخداماتها مــــــن 

 .خارطة تحدث سنويا  إعدادخالل 
) أ(رات بتنفيــــذ مــــا ورد فــــي الفقــــرة التــــزام الجهــــات المالكــــة للعقــــا فــــي حالــــة عــــدم  -ب 

ـــــــد  خـــــــالل مـــــــدة  ـــــــة الوطنيـــــــة ) ٦٠(مـــــــن هـــــــذا البن ـــــــب الهيئ ـــــــاريخ طل يومـــــــا مـــــــن ت
ــــــولى  ــــــة األراضــــــي للهيئــــــة بــــــدون بــــــدل وتت لالســــــتثمار فلمجلــــــس الــــــوزراء نقــــــل ملكي

 .الهيئة تخصيصها للمشاريع االستثمارية 
 إحكـــــاممشـــــاريع اســـــتثمارية عليهـــــا مـــــن  إلقامـــــةصـــــص تســـــتثنى العقـــــارات التـــــي تخ -خامســـــا 

 : اآلتيةالقوانين والقرارات 
وتحــــــدد أســــــس  ٢٠١٣لســــــنة ) ٢١(قــــــانون بيــــــع وٕايجــــــار أمــــــوال الدولــــــة رقــــــم    -أ

 .احتساب بدالت البيع واإليجار وفق نظام يصدر لهذا الغرض
ـــــم  -ب ـــــة واألفـــــراد رق قـــــانون إيجـــــار أراضـــــي اإلصـــــالح الزراعـــــي للشـــــركات الزراعي

) ٤٢(تنظــــــــيم الملكيــــــــة الزراعيــــــــة رقــــــــم  إعــــــــادةوقــــــــانون  ١٩٨٣لســــــــنة  ) ٣٥(
) ٧٩(الزراعيـــــــة المستصـــــــلحة رقـــــــم  األراضـــــــيوقـــــــانون تـــــــأجير  ١٩٨٧لســـــــنة 
 . ١٩٨٥لسنة 



 
۱۳ 

 

ن احتفـــــــاظ أفـــــــي شـــــــ ١٩٩٨لســـــــنة ) ٢٠(الصـــــــناعي رقـــــــم قـــــــانون االســـــــتثمار  -ج
 .المستثمر بقطعة األرض المخصصة له بموجب إحكامه 

ــــــاً (الفقــــــرة   -د ــــــورة ) ثاني ــــــادة الث ــــــس قي ــــــرار مجل ــــــي ) ٨٥٠(رقــــــم ) المنحــــــل(مــــــن ق ف
 .١٩٨٧/ ٢١/١٢في ) ٩٤٠(المعدل بالقرار رقم  ١٩٧٩/ ٥/٧

ـــــورة   -هــــــ  ـــــادة الث ـــــس قي ـــــي ) ٥٨١(المرقمـــــة ) المنحـــــل(قـــــرارات مجل  ٥/٥/١٩٨١ف
) ١٦٥( و ٢٦/٢/١٩٧٧فـــــــــــــــــــــــــي ) ٢٢٢(و ١٨/٩/١٩٨٢فــــــــــــــــــــــــي) ١١٨٧(و

  . ١/١/١٩٩٤في 
 

 :يتمتع المستثمر بالمزايا اآلتية - ١١-المادة 
ـــــــانون :  أوال ـــــــى العـــــــراق وعوائـــــــده وفـــــــق أحكـــــــام هـــــــذا الق ـــــــه إل ـــــــذي أدخل إخـــــــراج رأس المـــــــال ال

وتعليمـــــــات البنـــــــك المركــــــــزي العراقـــــــي وبعملــــــــة قابلـــــــة للتحويـــــــل بعــــــــد تســـــــديد التزاماتــــــــه 
 .وديونه كافة للحكومة العراقية وسائر الجهات األخرى

 
 :األجنبي يحق للمستثمر: ثانيًا 

ـــــه  - أ ـــــة باألســـــهم والســـــندات المدرجـــــة في ـــــألوراق المالي ـــــداول فـــــي ســـــوق العـــــراق ل الت
ــــــع  وٕاكتســــــاب العضــــــوية فــــــي الشــــــركات المســــــاهمة الخاصــــــة والمختلطــــــة وال يمن

 .من ذلك وجود عقارات ضمن موجودات الشركات المذكورة
 .تكوين المحافظ االستثمارية في األسهم والسندات  - ب

 .ـــــ  فتح فرع لشركته األجنبية في العراق وفقا للقانون ج
 .د ــــ  تسجيل براءة االختراع لمشروعه االستثماري وفقا للقانون

ــــاً  ــــدى أي شــــركة تــــأمين وطنيــــة أو أجنبيــــة يعتبرهــــا : ثالث ــــى المشــــروع االســــتثماري ل التــــأمين عل
 .مالئمة

أو كليهمــــــا لــــــدى أحــــــد المصــــــارف فــــــي فــــــتح حســــــابات بالعملــــــة العراقيــــــة أو األجنبيــــــة : رابعــــــاً 
 .العراق أو خارجه للمشروع المجاز

 
  



 
۱٤ 

 

 :يضمن هذا القانون للمستثمر ما يأتي -١٢ -المادة
يحـــــــق للمســـــــتثمر توظيـــــــف واســـــــتخدام عـــــــاملين مـــــــن غيـــــــر العـــــــراقيين فـــــــي حالـــــــة عـــــــدم : أوًال 

إمكانيـــــة اســـــتخدام عراقـــــي يملـــــك المـــــؤهالت الالزمـــــة وقـــــادر علـــــى القيـــــام بـــــنفس المهمـــــة 
 .وفق ضوابط تصدرها الهيئة

مـــــنح المســـــتثمر األجنبـــــي والعـــــاملين فـــــي المشـــــاريع االســـــتثمارية مـــــن غيـــــر العـــــراقيين : ثانيـــــًا 
 .حق اإلقامة في العراق وتسهيل دخوله وخروجه من وٕالى العراق

ـــــًا  ـــــتم بحكـــــم قضـــــائي -أ-ثالث ـــــأميم المشـــــروع االســـــتثماري باســـــتثناء مـــــا ي عـــــدم المصـــــادرة أو ت
 .بات
ـــــــــة المشـــــــــروع االســـــــــتثماري  -ب جـــــــــزًء  أوللمنفعـــــــــة العامـــــــــة كـــــــــال  إالعـــــــــدم نـــــــــزع ملكي

 .وبتعويض عادل 
ـــــــبهم : رابعـــــــًا  ـــــــوا روات ـــــــي المشـــــــروع أن يحول ـــــــر العـــــــراقيين ف ـــــــين غي ـــــــين واإلداري للعـــــــاملين الفني

ـــــانون بعـــــد تســـــديد التزامـــــاتهم وديـــــونهم تجـــــاه  وتعويضـــــاتهم إلـــــى خـــــارج العـــــراق وفقـــــًا للق
  .ائر الجهات األخرىالحكومة العراقية وس

أي تعــــــديل لهــــــذا القــــــانون ال يترتــــــب عليــــــه أي أثــــــر رجعــــــي يمــــــس الضــــــمانات  -١٣ -المـــــادة
 .واإلعفاءات والحقوق المقررة بموجبه

 

 الفصل الرابع
 التزامات المستثمر

 :يلتزم المستثمر بما يأتي -١٤-المادة
المحافظـــــــة حســـــــب األحـــــــوال إشـــــــعار الهيئـــــــة الوطنيـــــــة لالســـــــتثمار أو هيئـــــــة اإلقلـــــــيم أو : أوًال 

خطيـــــًا فــــــور االنتهـــــاء مــــــن تركيـــــب الموجــــــودات وتجهيزهـــــا ألغــــــراض المشـــــروع وتــــــاريخ 
 .بدء العمل التجاري

 .مسك حسابات أصولية يدققها محاسب قانوني مجاز في العراق وفقًا للقانون: ثانيًا 
بيانـــــــات أو تقــــــديم دراســـــــة الجــــــدوى االقتصـــــــادية والفنيــــــة للمشـــــــروع وأي معلومــــــات أو : ثالثــــــًا 

وثـــــائق تطلبهـــــا الهيئـــــة أو الجهـــــات األخـــــرى المختصـــــة فيمـــــا يتعلـــــق بموازنـــــة المشــــــروع 
 .والتقدم الحاصل في إنجازه

مســــــك ســــــجالت خاصــــــة بــــــالمواد المســــــتوردة للمشــــــروع والمعفــــــاة مــــــن الرســــــوم طبقــــــًا : رابعــــــًا 
 .ألحكام هذا القانون مع تحديد مدد االندثار لهذه المواد



 
۱٥ 

 

ــــي المحافظــــة ع: خامســــًا  ــــى ســــالمة البيئــــة وااللتــــزام بــــنظم الســــيطرة النوعيــــة المعمــــول بهــــا ف ل
العـــــــراق واألنظمـــــــة العالميـــــــة المعتمـــــــدة فـــــــي هـــــــذا المجـــــــال والقـــــــوانين المتعلقـــــــة بـــــــاألمن 

 .والصحة والنظام العام وقيم المجتمع العراقي
ات االلتـــــــزام بــــــالقوانين العراقيـــــــة النافـــــــذة فــــــي مجـــــــاالت الرواتــــــب واإلجـــــــازات وســـــــاع: سادســــــًا 

 .وظروف العمل وغيرها كحد أدنى
ــــى أن ال : ســــابعًا  االلتــــزام بتطــــابق جــــدول تقــــدم العمــــل الــــذي يقدمــــه المســــتثمر مــــع الواقــــع عل

يكــــون التفــــاوت الزمنــــي أكثــــر مــــن ســــتة أشــــهر وعلــــى الهيئــــة الوطنيــــة لالســــتثمار وضــــع 
 .شروط جزائية في حالة تجاوز مدة الستة أشهر كما أن للهيئة سحب اإلجازة

تــــدريب مســــتخدميه مــــن العــــراقيين وتــــأهيلهم وزيــــادة كفــــاءتهم ورفــــع مهــــاراتهم وقــــدراتهم : ًا ثامنــــ
 .وتكون األولوية لتوظيف واستخدام العاملين العراقيين

 

 الفصل الخامس
 اإلعفاءات

االســــــتثمار مــــــن الهيئــــــة  إجــــــازةيتمتــــــع المشــــــروع الحاصــــــل علــــــى    -أ -أوالً  -١٥ -المــــــادة 
عشـــــــر ســـــــنوات مـــــــن تـــــــاريخ بـــــــدء ) ١٠(باإلعفـــــــاء مـــــــن الضـــــــرائب والرســـــــوم لمـــــــدة 

 اإلعفــــــاءالتشــــــغيل التجــــــاري لكــــــل مرحلــــــة مــــــن مراحــــــل إنشــــــاء المشــــــروع وال يشــــــمل 
مــــــن ) ١٧(مــــــن المــــــادة ) اوال وثانيــــــا(مــــــن الرســــــوم الكمركيــــــة مــــــع مراعــــــاة البنــــــدين 

 . القانون
لتســــــــجيل ورســــــــوم ا اإلفــــــــرازالمشــــــــروع االســــــــتثماري الســــــــكني مــــــــن رســــــــوم  إعفــــــــاء. ب

الرســــــــــوم (ال الوحـــــــــدات الســــــــــكنية للمـــــــــواطنين قـــــــــالعقـــــــــاري وبضـــــــــمنها رســــــــــوم انت
 ) .العدلية

لمجلــــــس الــــــوزراء اقتــــــراح مشــــــاريع قــــــوانين لتمديــــــد أو مــــــنح إعفــــــاءات باإلضــــــافة إلــــــى : ثانيــــــًا 
ــــي البنــــد  المــــادة أو تقــــديم حــــوافز أو  مــــن هــــذه) أوالً (اإلعفــــاءات المنصــــوص عليهــــا ف

ـــــي  ـــــة والمـــــدد والنســـــب الت ـــــا أخـــــرى ألي مشـــــروع أو قطـــــاع أو منطق ضـــــمانات أو مزاي
يراهــــا مناســــبة وفقــــًا لطبيعــــة النشــــاط وموقعــــه الجغرافــــي ومــــدى مســــاهمته فــــي تشــــغيل 
األيــــــدي العاملــــــة ودفــــــع عجلــــــة التنميــــــة االقتصــــــادية العتبــــــارات تقتضــــــيها المصــــــلحة 

 .الوطنية
ــــًا  ــــة للهي: ثالث اإلعفــــاء مــــن الضــــرائب والرســــوم بشــــكل  الوطنيــــة لالســــتثمار زيــــادة عــــدد ســــنيئ

طــــردي يتناســــب مــــع زيــــادة نســــبة مشــــاركة المســــتثمر العراقــــي فــــي المشــــروع لتصــــل إلــــى 



 
۱٦ 

 

خمســــــة عشــــــر ســــــنة إذا كانــــــت نســــــبة شــــــراكة المســــــتثمر العراقــــــي فــــــي المشــــــروع ) ١٥(
 . %٥٠أكثر من

 
نقـــــل المشـــــروع خـــــالل مـــــدة اإلعفـــــاء الممنوحـــــة مـــــن منطقـــــة تنمويـــــة إلـــــى  إذا -١٦ -المـــــادة 

ـــــه فـــــي  ـــــاء المنصـــــوص علي ـــــة أخـــــرى ، فيعامـــــل المشـــــروع ألغـــــراض اإلعف ـــــة تنموي منطق
خــــــالل المــــــدة الباقيــــــة معاملــــــة مشــــــاريع منطقــــــة التنميــــــة ) ١٥(مــــــن المــــــادة ) أوالً (البنــــــد 

 .المنقول إليها على أن يشعر الهيئة الوطنية لالستثمار بذلك
 

 :كذلك يتمتع المشروع الحاصل على إجازة استثمار بما يأتي -١٧ -المادة
المشـــــروع االســــــتثماري مـــــن الضــــــرائب  إلغــــــراضالمســـــتوردة  الموجــــــودات إعفـــــاء  :اوال

 إنشـــــــاءالــــــى العـــــــراق خـــــــالل مراحـــــــل  إدخالهـــــــاوالرســــــوم الكمركيـــــــة علـــــــى ان يـــــــتم 
المشــــــــروع وقبــــــــل البــــــــدء بالتشــــــــغيل التجــــــــاري لكــــــــل مرحلــــــــة مــــــــن مراحلــــــــه وفــــــــق 

  ٠للمشروع والمدة الزمنية لتنفيذه  األساسيالتصميم 
تعفـــــــــى الموجـــــــــودات المســـــــــتوردة الالزمـــــــــة لتوســـــــــيع المشـــــــــروع أو تطـــــــــويره أو : ثانيـــــــــًا 

ـــــى زيـــــادة الطاقـــــة التصـــــميمية ، علـــــى أن  ـــــه مـــــن الرســـــوم إذا أدى ذلـــــك إل تحديث
ثـــــالث ســـــنوات مـــــن تـــــاريخ أشـــــعار الهيئـــــة بالتوســـــع أو ) ٣(ا خـــــالل يـــــتم إدخالهـــــ

التطـــــــــوير، ويقصـــــــــد بالتوســــــــــع ألغـــــــــراض هـــــــــذا القــــــــــانون إضـــــــــافة موجــــــــــودات 
ـــــــة التصـــــــميمية للمشـــــــروع مـــــــن الســـــــلع أو  ـــــــادة الطاق ـــــــة بقصـــــــد زي رأســـــــمالية ثابت

أمـــــا  مـــــن المائـــــةخمســـــة عشـــــر %) ١٥(الخـــــدمات أو المـــــواد بنســـــبة تزيـــــد علـــــى 
راض هـــــذا القـــــانون اســـــتبدال مكـــــائن متطـــــورة بمكـــــائن التطـــــوير فيقصـــــد بـــــه ألغـــــ

ــــــى األجهــــــزة والمعــــــدات القائمــــــة  المشــــــروع كــــــًال أو جــــــزءًا أو أجــــــراء تطــــــوير عل
فـــــي المشــــــروع بإضــــــافة مكــــــائن أو أجهــــــزة جديـــــدة أو أجــــــزاء منهــــــا بهــــــدف رفــــــع 

 .الكفاءة اإلنتاجية أو تحسين وتطوير نوع المنتجات و الخدمات
ـــــًا  ـــــار ا: ثالث ـــــى قطـــــع الغي ـــــى أن ال تعف لمســـــتوردة ألغـــــراض المشـــــروع مـــــن الرســـــوم عل

المائـــــة مـــــن قيمـــــة شـــــراء مـــــن عشـــــرين %)  ٢٠(تزيـــــد قيمـــــة هـــــذه القطـــــع علـــــى 
الموجـــــودات بشـــــرط أن ال يتصـــــرف بهـــــا المســـــتثمر لغيـــــر األغـــــراض المســـــتوردة 

 .من أجلها
تمـــــــنح مشـــــــاريع الفنـــــــادق والمؤسســـــــات الســـــــياحية والمستشـــــــفيات والمؤسســـــــات : رابعـــــــًا 

راكــــــز التأهيــــــل والمؤسســــــات التربويــــــة والعلميــــــة إعفــــــاءات إضــــــافية الصــــــحية وم



 
۱۷ 

 

مــــن رســـــوم اســــتيراد األثـــــاث والمفروشــــات واللـــــوازم ألغــــراض التحـــــديث والتجديـــــد 
أربـــــع ســـــنوات فـــــي األقـــــل علـــــى أن يـــــتم إدخالهـــــا إلـــــى العـــــراق أو ) ٤(مـــــرة كـــــل 

ســـــنوات مــــن تـــــاريخ صـــــدور قـــــرار الهيئـــــة ) ٣( اســــتعمالها فـــــي المشـــــروع خـــــالل 
ــــــتم اســــــتخدامها بالموا ــــــى قــــــوائم االســــــتيرادات وكمياتهــــــا ، بشــــــرط أن ال ي فقــــــة عل

 لغير األغراض المستوردة من أجلها
التشـــــغيل التجـــــاري للمشـــــروع  إلغـــــراضالمســـــتوردة  األوليـــــةالمـــــواد  إعفـــــاء -أ -خامســـــا

ــــة  ــــة فــــي تصــــنيع مــــواد مفــــردات البطاق مــــن الضــــرائب والرســــوم الكمركيــــة والداخل
المتــــــوفرة والمنتجــــــة  األوليــــــةباســــــتثناء المـــــواد (  اإلنشــــــائيةو  واألدويــــــةالتموينيـــــة 
 .شرط ان تكون صديقة للبيئة ) في العراق

 األوليـــــــةمـــــــن هـــــــذا البنـــــــد تعفـــــــى المـــــــواد ) أ(اســـــــتثناء مـــــــا ورد فـــــــي الفقـــــــرة  -ب
التشــــــــغيل التجــــــــاري للمشــــــــروع مــــــــن الضــــــــرائب والرســــــــوم  إلغــــــــراضالمســــــــتوردة 

الكمركيـــــة وفقـــــًا لنســـــب مســـــاهمة المـــــواد المحليـــــة فـــــي تصـــــنيع المنـــــتج علـــــى ان 
ــــــة لالســــــتثمار بالت ــــــة الوطني نســــــيق مــــــع الجهــــــات تحــــــدد بضــــــوابط تضــــــعها الهيئ

  .القطاعية المختصة
  

الضـــــــرائب  إذا تبـــــــين أن موجـــــــودات المشـــــــروع المعفــــــاة كلهـــــــا أو بعضـــــــها مـــــــن -١٨-المــــــادة 
والرســــوم قــــد بيعــــت خالفـــــًا ألحكــــام هــــذا القــــانون أو اســـــتعملت فــــي غيــــر المشـــــروع 
أو اســـــــــتخدمت فـــــــــي غيـــــــــر األغـــــــــراض المصـــــــــرح بهـــــــــا فعلـــــــــى المســـــــــتثمر تســـــــــديد 

 .الضرائب والرسوم والغرامات المتحققة عليها وفقًا للقانون
 

 الفصل السادس
 إجراءات منح إجازة االستثمار

 -١٩-المادة 
المســـــتثمر علـــــى اإلجـــــازة إضـــــافة إلـــــى حصـــــوله علـــــى بـــــاقي اإلجـــــازات لغـــــرض  يحصـــــل: أوًال 

 .التمتع بالمزايا واإلعفاءات التي تقدمها الهيئة
ـــــا ـــــة   -ثاني ـــــدم  إلنشـــــاءاســـــتثمار  إجـــــازةتمـــــنح الهيئ ـــــى طلـــــب يق ـــــاء عل مـــــن  إليهـــــاالمشـــــروع بن

 :يأتي  المستثمر ويشمل الطلب الذي يتقدم به المستثمر ما
 . استمارة الطلب المعدة من الهيئة   -أ

 .خطة تمويل المشروع مقترنة بضمان جهة التمويل من مؤسسة مالية معتمدة-ب



 
۱۸ 

 

والجهــــــات  خارجــــــه أوشــــــركاؤه فــــــي العــــــراق  أوالمشــــــاريع التــــــي قــــــام بهــــــا المســــــتثمر  -جـــــــ
 .لساندة له في تنفيذها
 . تفاصيل المشروع المراد االستثمار فيه والجدوى االقتصادية -د 
 . جدول زمني النجاز المشروع -هـ 

ــــى  –ثالثــــا  ــــة خاصــــة بالمســــتثمرين  اإلجــــازةمــــنح المســــتثمر بعــــد حصــــوله عل االســــتثمارية هوي
يتمتــــــع بموجبهــــــا باالمتيــــــازات تــــــنظم بتعليمــــــات وضــــــوابط تصــــــدرها الهيئــــــة الوطنيــــــة 

 .لالستثمار ويصادق عليها مجلس الوزراء 
 

نافــــذة واحــــدة  إنشــــاءاالســــتثمار مــــن خــــالل  إجــــازة بإصــــدارتقــــوم الهيئــــة  -اوال - ٢٠ -المــــادة
 .تضم مندوبين مخولين من الوزارات والجهات ذات العالقة 

تتـــــولى الهيئـــــة مـــــن خـــــالل النافـــــذة الواحـــــدة مفاتحـــــة الجهـــــات القطاعيـــــة عـــــن طريـــــق  -أ-ثانيـــــا
ــــــــيهممنــــــــدوبيها المخــــــــولين المشــــــــار  ــــــــد  إل بشــــــــان استحصــــــــال  أعــــــــاله) اوال(فــــــــي البن

قرارهــــا بالموافقــــة  إصــــدارى المشــــروع االســــتثماري وعلــــى تلــــك الجهــــات موافقتهــــا علــــ
ــــــاريخ ) ١٥(طلــــــب التعــــــديل خــــــالل مــــــدة  أوالــــــرفض  أو خمســــــة عشــــــر يومــــــا مــــــن ت

خـــــالل تلـــــك المـــــدة  اإلجابـــــةتبليغهـــــا ويلتـــــزم منـــــدوب الجهـــــات الحكوميـــــة باستحصـــــال 
ـــــرأي خـــــالل المـــــدة  ـــــوب منهـــــا ال ـــــرد مـــــن الجهـــــة المطل ، موافقـــــة  أعـــــالهويعـــــد عـــــدم ال

 .يكون مسببا  إنوفي حالة الرفض يجب 
) ثانيــــا(مــــن البنــــد ) أ(بــــالفقرة  إليهــــاللنافــــذة الواحــــدة فــــي حالــــة مــــرور المــــدة المشــــار  -ب

ــــرفض التعســــفي مــــن قبــــل الجهــــات  أو أعــــاله ــــرفض غيــــر المســــبب او ال ــــة ال فــــي حال
ــــدم توصــــيتها بمــــنح  إنالقطاعيــــة  ــــىاالســــتثمارية  اإلجــــازةتق ــــة  إل ــــة المعني ــــيس الهيئ رئ

 .وفقا لهذا القانون  إصدارهابغية  األحوالحسب  اإلدارةمجلس  أو
االســــتثمار بالتعــــاون مــــع الهيئــــة  إجــــازةتلتــــزم الجهــــات الحكوميــــة كافــــة بعــــد صــــدور  -ج

ثالثـــــون يومـــــا  )٣٠(النجـــــاز متطلبـــــات المباشـــــرة بالمشـــــروع االســـــتثماري خـــــالل مـــــدة 
 .من تاريخ صدورها 

الهيئـــــــة الوطنيـــــــة لالســـــــتثمار والجهـــــــة األخـــــــرى ذات فـــــــي حالـــــــة الخـــــــالف بـــــــين قـــــــرار : ثالثـــــــًا 
ــــع الخــــالف إلــــى رئــــيس  ــــة فــــي مــــنح إجــــازة االســــتثمار غيــــر هيئــــات األقــــاليم يرف العالق

 .الوزراء للبت فيه
االســــتثمار فلصــــاحبه أن يطلــــب إعــــادة النظــــر فيــــه مــــن  إجــــازةعنــــد رفــــض طلــــب  -أ : رابعــــًا 

خمســــــة ) ١٥(لــــــيم خــــــالل اإلقلــــــيم أو المحافظــــــة غيــــــر المنتظمــــــة فــــــي إق هيئــــــة رئــــــيس



 
۱۹ 

 

ــــى رئــــيس  عشــــر يومــــًا مــــن تــــاريخ تبلغــــه بقــــرار الــــرفض المعنيــــة البــــت فــــي  الهيئــــةوعل
 .سبعة أيام من تاريخ تسجيله في مكتبه )٧(الطلب خالل

) ١٥(الوطنيـــــــة لالســــــــتثمار خــــــــالل  الهيئــــــــةلصـــــــاحب الطلــــــــب االعتـــــــراض لــــــــدى  -ب 
البـــــــت فـــــــي  الهيئـــــــةخمســـــــة عشـــــــر يومـــــــًا مـــــــن تـــــــاريخ صـــــــدور قـــــــرار الـــــــرفض وعلـــــــى 

ـــــيس ) ١٥(االعتـــــراض خـــــالل ـــــاريخ تســـــجيله فـــــي مكتـــــب رئ خمســـــة عشـــــر يومـــــًا مـــــن ت
 .الوطنية لالستثمارالهيئة 

ـــــــةإذا رفضـــــــت  -ج ـــــــب  الهيئ ـــــــة لالســـــــتثمار طل ـــــــدم  إجـــــــازةالوطني  اليهـــــــااالســـــــتثمار الُمق
خمســــــة عشــــــر )  ١٥( إعــــــادة النظــــــر فيــــــه خــــــالل  الهيئــــــةفلصــــــاحبه أن يطلــــــب مــــــن 
) ٧( ر الــــرفض وعلــــى الهيئــــة أن تبــــت فــــي الطلــــب خــــالليومــــًا مــــن تــــاريخ تبلغــــه بقــــرا

ســـــــبعة أيـــــــام مـــــــن تـــــــاريخ تســـــــجيله فـــــــي مكتـــــــب رئـــــــيس الهيئـــــــة ويكـــــــون قرارهـــــــا قـــــــابًال 
خمســـــة عشـــــر يومـــــًا مـــــن تـــــاريخ ) ١٥( لالعتــــراض عليـــــه لـــــدى مجلـــــس الـــــوزراء خـــــالل

 .التبلغ به
ان ســـــبب كـــــ ألي اإلجـــــازةاالســـــتثمار مـــــن الهيئـــــة مانحـــــة  إجـــــازةد ـــــــــ  فـــــي حالـــــة ســـــحب 

ــــة المعنيــــة خــــالل  أمــــامفللمســــتثمر الــــتظلم  خمســــة عشــــر يومــــا مــــن ) ١٥(رئــــيس الهيئ
ــــيس الهيئــــة البــــت فيــــه خــــالل  ــــى رئ خمســــة عشــــر يومــــا مــــن ) ١٥(تــــاريخ تبلغــــه ، وعل

 .تاريخ تسجيل التظلم لدى الهيئة ويعد عدم الرد خالل هذه المدة رفضًا للتظلم 
رئــــــيس الهيئــــــة  أمــــــاميــــــتظلم  إنحكمــــــا  آوللمــــــتظلم الــــــذي رفــــــض تظلمــــــه حقيقيــــــة   -ه 

خمســـــة عشـــــر يومـــــا مـــــن تـــــاريخ تبلغـــــه بقـــــرار ) ١٥(الوطنيـــــة لالســـــتثمار خـــــالل مـــــدة 
خمســـــة عشـــــر يومـــــا ) ١٥(الـــــرفض وعلـــــى رئـــــيس الهيئـــــة البـــــت بـــــالتظلم خـــــالل مـــــدة 

 . من تاريخ تسجيل التظلم في مكتبه 
مــــن  )ه(انقضــــت المــــدة المنصــــوص عليهــــا فــــي البنــــد  أوتــــم رفــــض الــــتظلم  إذا  -و  

  ٠المحاكم المختصة  أماميطعن  إنهذه المادة من دون النظر بالتظلم فله 
 

 الفصل السابع
 أحكام عامة

 -٢١- المادة
 :يتكون رأس مال المشروع المشمول بأحكام هذا القانون مما يأتي

النقــــــد المحــــــول إلــــــى العــــــراق عــــــن طريــــــق المصــــــارف والشــــــركات الماليــــــة أو أيــــــة : أوًال 
 .أخرى بهدف استثماره ألغراض هذا القانونطريقة قانونية 



 
۲۰ 

 

األمـــــوال العينيـــــة والحقـــــوق المعنويـــــة المـــــوردة للعـــــراق أو المشـــــتراة مـــــن األســـــواق : ثانيـــــًا 
 :المحلية بواسطة النقد المحول للعراق وهي

 .أموال عينية لها عالقة بالمشروع -أ
واألثــــــــــاث المكــــــــــائن واآلالت والمعــــــــــدات واألبنيــــــــــة واإلنشــــــــــاءات ووســــــــــائل النقــــــــــل  -ب 

 .واللوازم المكتبية الالزمة إلقامة المشروع
ـــــة المســـــجلة  -ج  ـــــراع والعالمـــــات التجاري ـــــراءات االخت ـــــي تشـــــمل ب ـــــة الت الحقـــــوق المعنوي

 .والمعرفة الفنية والخدمات الهندسية واإلدارية والتسويقية وما في حكمها
مــــال فــــي العــــراق األربــــاح والعوائــــد واالحتياطيــــات الناجمــــة عــــن اســــتثمار رأس ال: ثالثــــًا 

ـــــــي  ـــــــادة رأس مـــــــال هـــــــذا المشـــــــروع أو إذا اســـــــتثمرت ف فـــــــي المشـــــــروع إذا تمـــــــت زي
 .مشروع آخر مشمول بأحكام هذا القانون

 
يتمتــــع المســــتثمر األجنبــــي بمزايــــا إضـــــافية وفقــــًا التفاقيــــات دوليــــة بــــين العـــــراق  -٢٢ -المــــادة

 .ليهاودولته أو اتفاقيات دولية متعددة األطراف كان العراق قد انضم إ
 

ــــــة المشــــــروع خــــــالل مــــــدة اإلعفــــــاء الممنوحــــــة لهــــــا فسيســــــتمر  -٢٣-المــــــادة  ــــــت ملكي إذا انتقل
تمتـــــــــع المشـــــــــروع باإلعفـــــــــاءات والتســـــــــهيالت والضـــــــــمانات التـــــــــي منحـــــــــت لـــــــــه حتـــــــــى 
انقضـــــاء تلـــــك المـــــدة ، علـــــى أن يواصـــــل المســـــتثمر الجديـــــد العمـــــل فـــــي المشـــــروع فـــــي 

الهيئــــــــة ويحــــــــل محــــــــل االختصــــــــاص ذاتــــــــه أو فــــــــي اختصــــــــاص آخــــــــر بعــــــــد موافقــــــــة 
 .المستثمر السابق في الحقوق وااللتزامات المترتبة بموجب أحكام هذا القانون

 
للمســــــــتثمر ، بموافقــــــــة الهيئــــــــة ، بيــــــــع الموجــــــــودات المعفــــــــاة أو التنــــــــازل : أوًال  -٢٤ -المــــــــادة

عنهـــــا إلـــــى مســـــتثمر آخـــــر مســـــتفيد مـــــن أحكـــــام هـــــذا القـــــانون علـــــى أن يســـــتعملها فـــــي 
 .مشروعه

ـــــًا  ـــــع الموجـــــودات المعفـــــاة ألي شـــــخص أو مشـــــروع لل: ثاني مســـــتثمر بعـــــد إشـــــعار الهيئـــــة بي
آخــــــر غيــــــر مشــــــمول بأحكــــــام هــــــذا القــــــانون بعــــــد دفــــــع الرســــــوم والضــــــرائب المســــــتحقة 

 .عنها
 .للمستثمر بموافقة الهيئة إعادة تصدير الموجودات المعفاة: ثالثًا 

 
 



 
۲۱ 

 

ــــــــان  -٢٥-المــــــــادة  ــــــــر فتكــــــــون الشــــــــركة أو الكي ــــــــدمجت شــــــــركتان أو مؤسســــــــتان أو أكث إذا ان
ــــدمج  ــــدمج ملزمــــًا بتنظــــيم حســــابات مســــتقلة لكــــل مشــــروع قبــــل ال الجديــــد النــــاتج عــــن ال
ـــــــانون  ـــــــاءات والتســـــــهيالت المنصـــــــوص عليهـــــــا فـــــــي هـــــــذا الق ـــــــق اإلعف لتســـــــجيل وتطبي

 . خالل المدة المتبقية من اإلعفاء
  

جـــــرت الموافقـــــة عليـــــه بمقتضـــــى أحكـــــام القـــــوانين الســـــابقة  يســـــتمر أي مشـــــروع -٢٦-المـــــادة 
فــــي االســــتفادة مــــن اإلعفــــاءات التــــي منحــــت لــــه بموجــــب ذلــــك القــــانون حتــــى انقضــــاء 

 .مدة اإلعفاء وبشروطه
 

القــــــانون  إلــــــىتخضــــــع المنازعــــــات الناشــــــئة عــــــن تطبيــــــق هــــــذا القــــــانون  -أوال - ٢٧-المــــــادة 
 إلـــــىويجـــــوز االتفـــــاق مـــــع المســـــتثمر علـــــى اللجـــــوء ،العراقـــــي وواليـــــة القضـــــاء العراقـــــي 

وفــــــــق اتفــــــــاق يبــــــــرم بــــــــين الطــــــــرفين يحــــــــدد ) الــــــــدولي أوالــــــــوطني (التحكـــــــيم التجــــــــاري 
 .التحكيم وجهته والقانون الواجب التطبيق  إجراءاتبموجبه 

 :  اآلتية اإلجراءات إتباعحصل نزاع بين الشركاء يتم  إذا -ثانيا 
ـــــد علـــــى  إذا-أ ـــــرة تزي ـــــة ) ٣(توقـــــف العمـــــل بالمشـــــروع لفت ـــــذارفيوجـــــه  أشـــــهرثالث ـــــى إن  إل

وعنــــــد  اإلنــــــذارثالثــــــين يــــــوم مــــــن تــــــاريخ ) ٣٠(المســــــتثمر بتســــــوية الخــــــالف خــــــالل 
خيريـــــــة تتناســـــــب ومـــــــدة أغرامـــــــة ت أالمتلكـــــــعـــــــدم االســـــــتجابة يـــــــتم تحميـــــــل المســـــــتثمر 

ـــــــى ان ال يزيـــــــد المجمـــــــوع التراكمـــــــي  عشـــــــرة مـــــــن المائـــــــة %) ١٠(عـــــــن التـــــــأخير عل
  .كلفة المشروع

المــــــدة المنصــــــوص عليهــــــا فــــــي يســــــتبعد الطــــــرف المخــــــل بالتزاماتــــــه بعــــــد مضــــــي  -ب 
ــــر المخــــل ) أ(الفقــــرة  ــــد ويحــــل الشــــريك غي ــــي  أومــــن هــــذا البن ــــه  ف مــــن يرتضــــيه محل

ودون  اإلجــــــــــازةالحقــــــــــوق وااللتزامــــــــــات بعــــــــــد استحصــــــــــال موافقــــــــــة الهيئــــــــــة مانحــــــــــة 
ــــ اإلخــــالل االســــتثمار بعــــد مضــــي المــــدة المنصــــوص  إجــــازةي ســــحب بحــــق الهيئــــة ف

  .من هذا البند) أ ( عليها في الفقرة 
فــــــي حالــــــة توقــــــف العمــــــل فــــــي المشــــــروع االســــــتثماري بســــــبب النــــــزاع بــــــين المســــــتثمر  -ثالثــــــا

مــــــن هــــــذا ) أ ( والغيــــــر وبعــــــد مراعــــــاة المــــــدة الزمنيــــــة المنصــــــوص عليهــــــا فــــــي الفقــــــرة 
ـــــك  إخطـــــارالقانونيـــــة بتصـــــفية المشـــــروع مـــــع  اإلجـــــراءاتفـــــان للهيئـــــة اتخـــــاذ البنـــــد  مال

ـــــداعالمشـــــروع  ـــــي احـــــد المصـــــارف بعـــــد اســـــتيفاء حـــــق الدولـــــة  وٕاي ـــــغ التصـــــفية ف  أومبل
ــــوق للغيــــر ثابتــــة بحكــــم قضــــائي يقضــــي باســــتحقاقها ، كمــــا  إي كــــان  إذاللغيــــر  إنحق



 
۲۲ 

 

 اإلجـــــازةالتصـــــفية مطالبـــــة الهيئـــــة مانحـــــة  إجـــــراءاتممـــــوًال الحـــــق قبـــــل بـــــدأ  أومقرضـــــًا 
الهيئـــــة مانحـــــة  إلـــــىبدال المســـــتثمر ويعـــــود تقـــــدير قبـــــول او رفـــــض ذلـــــك الطلـــــب باســـــت

 . اإلجازة
 

ـــــــة المســـــــتثمر  -أوال -٢٨-المـــــــادة  ـــــــي حالـــــــة مخالف ـــــــة اتخـــــــاذ  إلحكـــــــامف هـــــــذا القـــــــانون فللهيئ
 : اآلتية اإلجراءات

البـــــــدء فـــــــي تنفيـــــــذ المشـــــــروع  أوالمخالفـــــــة  بإزالـــــــةالمســـــــتثمر  إلـــــــى إنـــــــذارتوجيـــــــه   -أ 
  ٠خالل المدة التي تحددها الهيئة 

عنــــــد عــــــدم قيــــــام المســــــتثمر بإزالــــــة المخالفــــــة خــــــالل المــــــدة المحــــــددة مــــــن الهيئــــــة  -ب
ــــذارفيــــتم توجيــــه  ــــين يومــــًا مــــن تــــاريخ ) ٣٠(نهــــائي للمســــتثمر لمــــدة  إن ــــذارثالث  اإلن

الزمنـــــي علـــــى خيريـــــة تتناســـــب ومقـــــدار مـــــدة التفـــــاوت أوبانتهائهـــــا  تفـــــرض غرامـــــة ت
ــــــــد المجمــــــــوع التراكمــــــــي عــــــــن  ال إن ــــــــة مــــــــن كلفــــــــة %) ١٠(يزي عشــــــــرة مــــــــن المائ

 . المشروع 
) ب ( و ) أ ( عنــــــد عــــــدم اســــــتجابة المســــــتثمر المنصــــــوص عليــــــه فــــــي الفقــــــرتين  -ج

ـــــــة ســـــــحب  ـــــــد فللهيئ ـــــــق  إجـــــــازةمـــــــن هـــــــذا البن ـــــــاريخ تحق اســـــــتثمار المشـــــــروع مـــــــن ت
المخالفــــة مــــع احتفــــاظ الغيــــر بحقــــه فــــي المطالبــــة بــــالتعويض تجــــاه المســــتثمر عــــن 

 . أخرىعقوبات  بأي اإلخاللالضرر الذي سببه له من جراء المخالفة دون 
ــــــــى إذاتســــــــحب الهيئــــــــة إجــــــــازة االســــــــتثمار   -ثانيــــــــا المســــــــتثمر بمعلومــــــــات غيــــــــر  أدل

غيــــــــــر مشــــــــــروعة يترتــــــــــب عليهــــــــــا  أســــــــــاليب اســــــــــتخدم أومضــــــــــللة  أوصــــــــــحيحة 
  ٠هذا القانون  إحكاممنفعة وفق  أوالحصول على أي امتياز 

 
تخضــــــع جميــــــع مجــــــاالت االســــــتثمار ألحكــــــام هــــــذا القــــــانون باســــــتثناء مــــــا  -٢٩ -المــــــادة

 :يأتي
 .االستثمار في مجالي استخراج وٕانتاج النفط والغاز: أوًال 
 .وشركات التأميناالستثمار في قطاعي المصارف : ثانيًا 

 
  لمجلس الوزراء :٣٠المادة

 .إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون: أوًال 



 
۲۳ 

 

إصـــــدار أنظمـــــة داخليـــــة تحـــــدد تشـــــكيالت الهيئـــــة وتقســـــيماتها ومهامهـــــا وســـــير : ثانيـــــًا 
العمــــــل فيهــــــا وصــــــالحيات الهيئــــــة والشــــــؤون الماليــــــة وشــــــؤون المــــــوظفين و أيــــــة 

  .أمور أخرى
 

للهيئـــــة إصـــــدار تعليمــــات لتســـــهيل تنفيـــــذ األنظمـــــة الصــــادرة عـــــن مجلـــــس الـــــوزراء  :٣١المــــادة 
 وفق أحكام هذا القانون

 
هـــــــذا القـــــــانون علـــــــى مشـــــــاريع القطـــــــاع المخـــــــتلط والقطـــــــاع  إحكـــــــامتســـــــري   -أ- ٣٢المـــــــادة 

 .وموافقة الهيئة دون اثر رجعي إدارتهاالعاملة وبطلب من  أوالخاص القائمة 
تشـــــمل مشـــــاريع الشـــــراكة بـــــين القطـــــاعين العـــــام والخـــــاص بمـــــا فـــــي ذلـــــك مشـــــاريع  -ب 

مـــــع القطـــــاع الخـــــاص  إنشـــــائها أوتشـــــغيلها  أوالقطـــــاع العـــــام المتعاقـــــد علـــــى تأهيلهـــــا 
يترتــــــب  ال إنهـــــذا القــــــانون قبـــــل وبعـــــد نفـــــاذ هــــــذا القـــــانون علـــــى  بإحكـــــاموالمخـــــتلط 
 .بل نفاذه ضرائب ورسوم مستحقة عليها ق أيةمن  اإلعفاءعلى ذلك 

العائــــــــدة للقطـــــــاع العــــــــام مقابــــــــل  والمنشــــــــآت األراضـــــــيلمجلـــــــس الــــــــوزراء اســــــــتبدال  -ج
ـــــدة ذات خطـــــوط  منشـــــآت إنشـــــاء ـــــةجدي ـــــة اســـــتثنًاء مـــــن التشـــــريعات ذات  إنتاجي حديث

 األرضتبقـــــــى ملكيـــــــة  إنالعالقـــــــة وفـــــــق تعليمـــــــات يصـــــــدرها مجلـــــــس الـــــــوزراء علـــــــى 
 . المستبدلة للدولة 

 
 .نص يتعارض وأحكام هذا القانونال يعمل بأي  :٣٣المادة 

 
 ٢٠٠٣لسنة )  ٣٩( رقم ) المنحلة ( يلغى أمر سلطة االئتالف المؤقتة : ٣٤المادة 

 
ـــــورة المنحـــــل  ):٣٥(المـــــادة  ـــــادة الث ـــــس قي يلغـــــى قـــــانون االســـــتثمار العربـــــي الصـــــادر عـــــن مجل

 .٢٠٠٢لسنة ) ٦٢(رقم 
 

 .الرسمية ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة: ٣٦المادة 
 

 

 



 
۲٤ 

 

 األسباب الموجبة

 

مــــن أجــــل دفــــع عمليــــة التنميــــة االقتصـــــادية واالجتماعيــــة وتطويرهــــا وجلــــب الخبــــرات التقنيـــــة 

والعلميـــــــة وتنميـــــــة المـــــــوارد البشـــــــرية وٕايجـــــــاد فـــــــرص عمـــــــل للعـــــــراقيين بتشـــــــجيع االســـــــتثمارات 

ودعـــــم عمليـــــة تأســـــيس مشـــــاريع االســـــتثمار فـــــي العـــــراق وتوســـــيعها وتطويرهـــــا علـــــى مختلـــــف 

 .األصعدة االقتصادية ومنح االمتيازات واإلعفاءات لهذه المشاريع ، شرع هذا القانون
 


