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قانون �أال�ستثمار

الم���ادة )1(: يق�ص���د بالعب���ارات التالي���ة حيثم���ا وردت ف���ي ه���ذا القان���ون 

المعاني المقابلة لها اأدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

اأ. المجل�س: مجل�س الوزراء.

ب. الهيئة الوطنية لال�صتثمار: هي الهيئة التي �شكلت بموجب هذا القانون 

الم�ش���وؤولة عن ر�شم ال�شيا�شات الوطنية لال�ش���تثمار وو�شع ال�شوابط لها 

ومراقب���ة تطبي���ق ال�ش���وابط والتعليمات ف���ي مجال اال�ش���تثمار وتخت�س 

بالم�شاريع اال�شتثمارية االإ�شتراتيجية ذات الطابع االتحادي ح�شرا.

ج. هيئ���ة الإقلي���م: هيئ���ة اال�ش���تثمار ف���ي االإقليم الم�ش���وؤولة ع���ن التخطيط 

اال�شتثماري ومنح اأجازات اال�شتثمار في االإقليم.

د. هيئ���ة المحافظ���ة: هيئ���ة اال�ش���تثمار ف���ي المحافظة غي���ر المنتظمة في 

اإقليم الم�ش���وؤولة عن التخطيط اال�ش���تثماري ومنح اأجازات اال�شتثمار في 

المحافظة.

ه����. الهيئ���ة: الهيئة الوطنية لال�ش���تثمار اأو هيئة االإقلي���م اأو هيئة المحافظة 

ح�شب االأحوال.

و.  رئي�س الهيئة: رئي�س الهيئة الوطنية لال�شتثمار.

التـــــــــــعاريف

الفصل األول
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ز. الم�صروع: الن�شاط االقت�شادي الم�شمول باأحكام هذا القانون.

ح. الموج���ودات: االآالت واالأجه���زة والمع���دات واالآلي���ات والل���وازم والع���دد 

وو�ش���ائط النق���ل والل���وازم واالأثاث المكتبية المخ�ش�ش���ة ال�ش���تخدامها 

ح�شرًا في الم�شروع واأثاث ومفرو�شات ولوازم الفنادق والمدن ال�شياحية 

والم�شت�شفيات والمدار�س والكليات.

ط. الم�صتثم���ر الأجنب���ي: ه���و الذي ال يحمل الجن�ش���ية العراقي���ة في حالة 

ال�شخ�س الحقيقي وم�شجل في بلد اأجنبي اإذا كان 

�صخ�صاً معنوياً اأو حقوقياً.

ي. الم�صتثمر العراقي: هو الذي يحمل الجن�شية العراقية في حالة ال�شخ�س 

الحقيقي وم�شجل في العراق اإذا كان �شخ�شًا معنويًا اأو حقوقيًا.

ك. ال�صرائب والر�صوم: جميع اأنواع الر�شوم وال�شرائب المفرو�شة بموجب 

القوانين النافذة.

ل. الطاقة الت�صميمية: هي الطاقة االإنتاجية الم�شممة �شمن وحدة زمنية 

معين���ة )�ش���اعة، يوم... الخ( وفق���ا لما هو مثبت في الوثائ���ق الواردة مع 

المكائن من المجهز والجدوى االقت�شادية للم�شروع.

االأ�ش���هم  ف���ي  اال�ش���تثمارات  م���ن  ال�صتثماري���ة: مجموع���ة  المحفظ���ة  م. 

وال�شندات.

ن. ال�صتثمار: هو توظيف المال في اأي ن�ش���اط اأو م�ش���روع  اقت�ش���ادي يعود 

بالمنفعة الم�شروعة على البلد.
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المادة )2(: يهدف هذا القانون اإلى ما ياأتي:

اأول: ت�شجيع اال�شتثمارات ونقل التقنيات الحديثة لالإ�شهام في عملية تنمية 

العراق وتطويره وتو�ش���يع قاعدت�����ه االإنتاج�ية والخدمية وتنويعها.

ثانياً: ت�ش���جيع القطاع الخا�س العراقي واالأجنبي لال�شتثمار في العراق من 

خالل توفير الت�شهيالت الالزمة لتاأ�ش���ي�س الم�شاريع اال�شتثمارية وتعزيز 

القدرة التناف�ش���ية للم�شاريع الم�ش���مولة باأحكام هذا القانون في االأ�شواق 

المحلية واالأجنبية.

ثالث���اً: تنمية الموارد الب�ش���رية ح�ش���ب متطلبات ال�ش���وق وتوفير فر�س عمل 

للعراقيين.

رابعاً: حماية حقوق وممتلكات الم�شتثمرين.

خام�صاً: تو�ش���يع ال�ش���ادرات وتعزيز ميزان المدفوع���ات والميزان التجاري 

للعراق.

المادة )3(: تعتمد الو�صائل التالية لتحقيق اأهداف هذا القانون:

اأول: منح الم�شاريع التي ت�شملها اأحكام هذا القانون االمتيازات وال�شمانات 

الالزمتين ال�شتمرارها وتطويرها من خالل تقديم الدعم بما يوؤمن تعزيز 

الأهــــداف والو�ســـــــــائل
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القدرات التناف�شية لتلك الم�شاريع في االأ�شواق المحلية واالأجنبية.

ثانياً: منح الم�ش���اريع الحا�شلة على اإجازة اال�ش���تثمار من الهيئة ت�شهيالت 

اإ�ش���افية واإعف���اءات من ال�ش���رائب والر�ش���وم بح�ش���ب م���ا ورد في هذا 

القانون.
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وهيئات االستثمار في األقاليم والمحافظات

المادة )4(:

اأول: ت�ش���كل بموجب هذا القانون هيئة ت�ش���مى )الهيئة الوطنية لال�شتثمار( 

تتمت���ع بال�شخ�ش���ية المعنوية ويمثله���ا رئي�س الهيئة اأو م���ن يخوله وتكون 

م�شوؤولة عن ر�شم ال�شيا�شات الوطنية لال�شتثمار وو�شع الخطط واالأنظمة 

وال�ش���وابط له���ا ومراقب���ة تطبيق هذه ال�ش���وابط والتعليم���ات في مجال 

اال�ش���تثمار وتخت�س بها الم�شاريع اال�شتثمارية االإ�شتراتيجية ذات الطابع 

االتحادي ح�شرًا.

ثانياً: يدير الهيئة الوطنية لال�شتثمار مجل�س اإدارة يتاألف من ت�شعة اأع�شاء 

من ذوي الخبرة واالخت�شا�س مدة التقل عن ع�شر �شنوات وحائزين على 

�شهادة جامعية تتنا�شب واخت�شا�س الهيئة وغير محكوم بجناية اأو جنحة 

مخلة بال�شرف اأو ا�شهر اإفال�شه.

ثالثاً:اأ - ير�ش���ح مجل�س الوزراء بطلب من رئي�شه رئي�شًا للهيئة بدرجة وزير 

ونائب���ًا للرئي����س بدرجة وكيل وزارة لمدة خم�س �ش���نوات ويعر�ش���ان على 

مجل�س النواب للموافقة عليهما.

 الهيئة الوطنية لال�ستثمار

الفصل الثاني
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ب - يعين رئي�س مجل�س الوزراء اأربعة من االأع�شاء لمدة خم�س �شنوات 

بدرجة مدير عام.

ج - يخت���ار رئي����س مجل�س الوزراء ثالثة اأع�ش���اء من القط���اع الخا�س 

لمدة خم�س �ش���نوات بعد تر�ش���يحهم من قبل رئي����س الهيئة الوطنية 

لال�شتثمار وتحدد مكافاأتهم وفقًا للنظام الداخلي.

د - عن���د انته���اء ع�ش���وية اأي من اأع�ش���اء الهيئ���ة الوطنية لال�ش���تثمار 

المذكوري���ن ف���ي )اأ و ب( م���ن هذه الم���ادة في غير ح���االت االإقالة 

واال�ش���تقالة يقوم رئي�س مجل�س الوزراء بتن�شيبهم الأي جهة حكومية 

مع االحتفاظ بدرجتهم الوظيفية ويحال المذكورين في الفقرة )اأ( 

من هذه المادة على التقاعد عند عدم تن�ش���يبهما اإلى وظيفة تعادل 

درجتهما الوظيفية.

ه���� - لمجل����س النواب اإقال���ة رئي�س الهيئ���ة الوطنية لال�ش���تثمار ونائبه 

ب�ش���وره مبا�ش���رة اأو بناء عل���ى طلب رئي�س مجل�س الوزراء الأ�ش���باب 

موجبة.

و - لمجل����س ال���وزراء اإقال���ة اأي م���ن اأع�ش���اء الهيئة الوطنية لال�ش���تثمار 

االآخرين اأو اإبدال بغيره في حالة عدم التزامه بمعايير ولوائح الهيئة.

ز - يجتم���ع مجل�س اإدارة الهيئة الوطنية لال�ش���تثمار بدعوة من رئي�ش���ه 

ويحدد ن�ش���اب االنعق���اد واتخاذ الق���رارات والتو�ش���يات باالأغلبية 

المطلقة وينظم �شير العمل بنظام داخلي ت�شدره الهيئة.

ح - ترتبط الهيئة الوطنية لال�شتثمار برئي�س مجل�س الوزراء.

ط - تحدد نظام رواتب وا�شتحقاقات منت�شبي الهيئة ، بناء على اقتراح 

م���ن رئي�س الهيئ���ة الوطنية لال�ش���تثمار وبق���رار من رئي����س مجل�س 
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الوزراء.

رابعاً: يكون مركز الهيئة الوطنية لال�شتثمار في بغداد ولها اأن تعين ممثلين 

لها في االأقاليم و المحافظات.

خام�صاً: تقوم الهيئة الوطنية لال�ش���تثمار بو�ش���ع �شيا�شة اإ�شتراتيجية وطنية 

عامة لال�ش���تثمار وتحدد القطاعات االأكثر اأهمي���ة وتقوم باإعداد خارطة 

بم�ش���اريع اال�شتثمار في العراق على �ش���وء المعلومات التي تح�شل عليها 

من هيئات اال�ش���تثمار في االأقالي���م والمحافظات كما وتعد قوائم بفر�س 

اال�شتثمار في الم�شاريع اال�شتثمارية ال�شتراتيجية واالتحادية مع معلومات 

اأولية عن هذه الم�شاريع وتوفيرها للراغبين في اال�شتثمار.

:
)1(

المادة )5(

اأوًل: ت�ش���كل ف���ي االأقالي���م والمحافظ���ات غي���ر المنتظمة ف���ي اإقليم هيئات 

ا�شتثمار تتمتع بال�شخ�شية المعنوية ويمثلها رئي�شها اأو من يخوله، وتمول 

من موازنة االإقليم اأو المحافظة ولها �شالحيات منح اإجازات اال�شتثمار، 

والتخطيط اال�شتثماري، وت�شجيع اال�شتثمار، ولها فتح فروع في المناطق 

الخا�ش���عة لها بالتن�ش���يق مع الهيئة الوطنية لال�ش���تثمار ل�ش���مان ح�ش���ن 

تطبيق القانون.

ثاني���اً: اأ - يراأ�س الهيئة موظف من ذوي الخبرة واالخت�ش���ا�س يعين بدرجة 

مدير عام لمدة )5( �ش���نوات باقتراح م���ن المحافظة غير المنتظمة في 

اإقليم وبموافقة مجل�س الوزراء ويكون رئي�شًا لمجل�س اإدارة الهيئة.

ب - لرئي�س الهيئة نائب ُيعين بدرجة معاون مدير عام لمدة )5( خم�س 

�ش���نوات م���ن قبل االإقلي���م اأو المحافظ���ة غير المنتظمة ف���ي اإقليم، 

)1( تم اإلغاء البندين اأوال وثانيًا من المادة )5( من القانون وحل محلها الن�س التالي بموجب قانون رقم 2 ل�شنة 2010
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ويكون نائبًا لرئي�س مجل�س االإدارة.

ج- للهيئة مجل�س اإدارة يتاألف من )7( �ش���بعة اأع�شاء بمن فيهم رئي�س 

الهيئة ونائبه.

د- ُيعين االإقليم والمحافظة غير المنتظمة في اإقليم اثنين من موظفي 

االإقلي���م اأو المحافظ���ة غي���ر المنتظمة ف���ي اإقليم م���ن العاملين في 

الدوائر ذوات العالقة، التقل درجاتهم الوظيفية عن مدير، اأع�شاء 

غير متفرغين في مجل�س االإدارة لمدة )3( ثالث �شنوات.

ه����- ُيعين االإقليم والمحافظة غير المنتظمة في اإقليم بناء على اقتراح 

م���ن رئي����س الهيئة ثالثة اأ�ش���خا�س م���ن القطاع الخا����س ومن ذوي 

الخبرة واالخت�شا�س وحائزين على �شهادة جامعية اأولية في االأقل، 

وغي���ر محكوم عليه���م بجناية اأو جنحة ُمخلة بال�ش���رف اأو اأ�ش���هروا 

اإفال�ش���هم، اأع�ش���اء ف���ي مجل����س االإدارة لمدة )3( ثالث �ش���نوات، 

وُتحدد مكافاآتهم وفقًا للنظام الداخلي للهيئة.

و- ي�ش���ترط ف���ي تعيين رئي�س مجل����س اإدارة االإقلي���م اأو المحافظة غير 

المنتظم���ة في اإقلي���م ونائبه واأع�ش���اءه اأن يتم بالتن�ش���يق مع الهيئة 

الوطنية لال�ش���تثمار وان ال يكونوا اأع�ش���اء ف���ي مجل�س المحافظة اأو 

من نواب الُمحافظ اأو معاونيه.

ز- ال يح���ق للمحاف���ظ اأو نائب���ه اأو معاوني���ه اأو رئي�س واأع�ش���اء مجل�س 

المحافظة تولي من�ش���ب رئي�س اأو نائب اأو اأع�ش���اء هيئة اال�ش���تثمار 

في االإقليم اأو المحافظة غير المنتظمة في اإقليم.

ح- يك���ون تعيين واإقالة رئي�س واأع�ش���اء هيئة اال�ش���تثمار في المحافظة 

غير المنتظمة في اإقليم بالتن�شيق مع الهيئة الوطنية لال�شتثمار.
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ثالث���اً: تح���دد مجال�س االإقلي���م والمحافظات التي لم تنتظم ف���ي اإقليم اآلية 

ت�شكيل هيئة االإقليم والمحافظة واإقالة ع�شو الهيئة في حالة عدم التزامه 

بمعايير ولوائح الهيئة.

رابع���اً: تن�ش���ق هيئ���ات االأقالي���م والمحافظ���ات عمله���ا م���ع الهيئ���ة الوطنية 

لال�ش���تثمار وتن�شق وتت�ش���اور مع الحكومات المحلية فيما يتعلق بالخطط 

والت�شهيالت اال�شتثمارية.

خام�صاً: تقوم هيئات االأقاليم والمحافظات بو�ش���ع خططها اال�شتثمارية بما 

ال يتعار�س وال�شيا�شة اال�شتثمارية االتحادية وتقوم باإعداد قوائم بفر�س 

اال�شتثمار في المناطق الخا�شعة لها مع معلومات اأولية عن هذه الم�شاريع 

وتوفيرها للراغبين في اال�شتثمار.

�صاد�ص���اً: ترتبط هيئ���ة االإقليم برئي�س وزراء االإقليم وتخ�ش���ع لرقابة مجل�س 

االإقلي���م وترتبط هيئ���ة المحافظ���ة بالمحافظ وتخ�ش���ع لرقاب���ة مجل�س 

المحافظة بما اليتعار�س واأحكام هذا القانون.

�صابعاً: يجتمع مجل�س اإدارة هيئات االأقاليم والمحافظات بدعوة من رئي�ش���ه 

ويحدد ن�ش���اب االنعقاد واتخاذ القرارات والتو�شيات باالأغلبية المطلقة 

وينظم �شير العمل بنظام داخلي ت�شدره الهيئة.

المادة )6(: تعتمد الهيئة المرا�صالت اللكترونية اإ�صافة اإلى المرا�صالت 

العتيادية بينها وبين الجهات الر�صمية المتعلقة بعمل ون�صاط الهيئة من 

خالل ال�صبكات المحلية اأو ال�صبكة الدولية وفق �صوابط تحددها الهيئة.

المادة)7(:

اأ - تقب���ل الهيئة طلبات اإجازة اال�ش���تثمار للم�ش���اريع الت���ي ال يقل راأ�س 

مالها عن الحد االأدنى الذي يق����رره مجل�س الوزراء اأو مجل�س وزراء 
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االإقليم ح�شب االأحوال بنظام ي�شدر باقتراح من الهيئة.

ب - يج���ب عل���ى الهيئة ا�شتح�ش���ال موافق���ة مجل�س ال���وزراء قبل منح 

االإجازة اإذا كانت قيمة الم�شروع اال�شتثماري اأكثر م��ن

مائتين وخم�شين مليون دوالر.

ج - عل���ى الهيئ���ة البت في طلبات اإجازة اال�ش���تثمار ف���ي مدة ال تتجاوز 

)45( خم�شة واأربعين يومًا من تاريخ تقديم الطلب.

د - تكون قرارات الهيئة بخ�شو�س الم�شاريع اال�شتثمارية المقرة ملزمة 

الإغرا�س هذا القانون.

الم���ادة )8(:  للهيئ���ة موازنة �صنوية م�صتقلة تتكون مواردها من المبالغ 

التي تخ�ص�س لها من الموازنة العامة للدولة.

الم���ادة )9(: تهدف الهيئة اإل���ى ت�صجيع ال�صتثمار من خالل العمل على 

ما ياأتي:

اأوًل: تعزيز الثقة في البيئة اال�ش���تثمارية والتعرف على الفر�س اال�شتثمارية 

وتحفيز اال�شتثمار فيها والترويج لها.

ثانياً: تب�ش���يط اإجراءات الت�شجيل واالإجازة للم�ش���اريع اال�شتثمارية ومتابعة 

الم�ش���اريع القائم���ة منها واإعط���اء االأولوية لها في االنج���از لدى الجهات 

ر�ش���مية وا�ش���تكمال اإج���راءات اإجابة طلبات الم�ش���تثمرين وا�شتح�ش���ال 

الموافقات الالزمة للم�شتثمر والم�شروع.

ثالثاً: اإن�ش���اء نافذة واح���ده في الهيئة الوطنية لال�ش���تثمار وهيئات االأقاليم 

والمحافظ���ات تظم مندوبين مخولين من الوزارات واأع�ش���اء تر�ش���حهم 

مجال����س االأقاليم والمحافظات ح�ش���ب االأحوال والجه���ات ذات العالقة 
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تتولى منح االإجازة والح�ش���ول على الموافقات من الجهات االأخرى وفق 

القانون.

رابعاً: تقديم الم�ش���ورة وتوفير المعلومات والبيانات للم�ش���تثمرين واإ�ش���دار 

الن�شرات الخا�شة بذلك.

خام�صاً: و�ش���ع برامج لترويج اال�شتثمار في مناطق العراق المختلفة لجذب 

الم�شتثمرين وتنفيذها.

�صاد�صاً: ت�ش���هيل تخ�ش���ي�س االأرا�ش���ي الالزمة وتاأجيرها الإقامة الم�ش���اريع 

بمقابل تحدده الهيئة بالتن�شيق مع الجهات ذات العالقة.

�صابعاً: العمل على اإقامة مناطق ا�شتثمارية اآمنة بموافقة مجل�س الوزراء.

ثامن���اً: ت�ش���جيع الم�ش���تثمرين العراقيي���ن من خ���الل توفير قرو�س مي�ش���ره 

وت�شهيالت مالية لهم بالتن�شيق مع وزارة المالية واال�شتعانة بالموؤ�ش�شات 

الم�ش���رفية م���ع ا�ش���تراط اأن يق���وم الم�ش���تثمر الحا�ش���ل عل���ى القر�س 

با�شتخدام عدد من العراقيين.

تا�صع���اً: اأي���ة مه���ام اأخ���رى ذات عالق���ة بطبيعة عمله���ا يكلفها به���ا مجل�س 

الوزراء.
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:
)1( 

المادة )10(

اأوًل: يتمت���ع الُم�ش���تثمر العراق���ي اأو االأجنب���ي بجمي���ع المزايا والت�ش���هيالت 

وال�شمانات ويخ�شع لاللتزامات المن�شو�س عليها في هذا القانون.

ثانياً:

اأ - للم�شتثمر العراقي اأو االأجنبي حق تملك االأرا�شي والعقارات العائدة 

للدولة ببدل تحدد اأ�ش����س احت�ش���ابه وفق نظام خا�س وله حق تملك 

االأرا�ش���ي والعقارات العائدة للقطاعي���ن المختلط والخا�س لغر�س 

اإقامة م�شاريع االإ�شكان ح�شرًا. 

ب - تو�ش���ع اإ�ش���ارة ع���دم ت�ش���رف على �ش���ند الملكية اإلى حي���ن تنفيذ 

الم�ش���تثمر االأجنبي التزاماته وبتاأييد من هيئة اال�ش���تثمار المانحة 

لالإجازة.

ج�- يلتزم الم�شتثمر العراقي اأو االأجنبي بالغر�س الذي ملكت من اأجله 

االأر�س اأو العقار، وبعدم الم�شاربة بهما.

د- ف���ي حالة اإخفاق الُم�ش���تثمر العراقي اأو االأجنبي الذي تملك اأر�ش���ًا 

)1(تم اإلغاء المادة 10 من القانون وحل محلها هذا الن�س بموجب قانون رقم 2 ل�شنة 2010

المزايا وال�سمانات

الفصل الثالث



18

قانون �أال�ستثمار قانون �أال�ستثمارقانون �أال�ستثمار قانون �أال�ستثمار

اأو عق���ارًا بموج���ب هذا القانون، ف���ي تنفيذ التزاماته �ش���من المدة 

الُمحددة في االتفاق الُمبرم مع هيئة اال�ش���تثمار المانحة لالإجازة، 

تتولى دائرة الت�شجيل العقاري وبناء على طلب من الهيئة المذكورة، 

اإلغاء الت�ش���جيل واإعادة االأر�س اأو العقار اإلى مالكها ال�ش���ابق مقابل 

اإعادة بدل البيع اإليه.

ه����- يلتزم الُم�ش���تثمر العراقي اأو االأجنبي بت�ش���ييد الوحدات ال�ش���كنية 

خالل الفترة المحددة في االتفاق وبيعها اأو اإيجارها اإلى المواطنين 

وفقًا لتعليمات ت�شدر لهذا الغر�س. وللم�شتثمر العراقي اأو االأجنبي 

اأن يت�شرف ببقية اأجزاء الم�شروع االإ�شكاني طيلة فترة االإجازة وفق 

�شروط االتفاق المبرم معه.

ثالثاً:

اأ - للم�شتثمر العراقي اأو االأجنبي حق اأ�شتئجار االأرا�شي والعقارات من 

الدولة اأو من القطاعين الخا�س والُمختلط لغر�س اإقامة الم�ش���اريع 

اال�شتثمارية عليها لمدة التزيد على مدة االإجازة والتي التزيد مدتها 

عن )50( خم�ش���ين �شنة قابلة للتجديد بعد مراعاة طبيعة الم�شروع 

والجدوى االقت�شادية منه.

ب - لهيئة اال�شتثمار المانحة لالإجازة االتفاق مع الم�شتثمر العراقي اأو 

االأجنبي على عودة الم�شروع اإلى الدولة اأو االإقليم اأو المحافظة غير 

المنتظمة في اإقليم بعد انتهاء مدة االإجازة وبال�ش���روط الواردة في 

االتفاق الُمبرم معه.

ج�- للم�شتثمر العراقي اأو االأجنبي اأن ينقل ملكية الم�شروع اال�شتثماري 

كاًل اأو ج���زءًا خالل مدة االإجازة اإلى اأي م�ش���تثمر عراقي اأو اأجنبي 
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اأخ���ر، على اأن يوا�ش���ل الم�ش���تثمر الجدي���د العمل في الم�ش���روع في 

االخت�شا�س ذاته اأو في اخت�شا�س اآخر بعد موافقة الهيئة المانحة 

لالإجازة، ويحل الم�شتثمر الجديد محل الم�شتثمر ال�شابق في الحقوق 

وااللتزام���ات المترتبة عليه بموج���ب هذا القانون واأح���كام االتفاق 

الُمبرم مع الم�ش���تثمر المذكور. في حالة نقل الم�ش���تثمر العراقي اأو 

االأجنب���ي لملكية الم�ش���روع خالل مدة تمتعه بالمزايا والت�ش���هيالت 

وال�شمانات الممنوحة له، فان الم�شتثمر الجديد ي�شتمر بالتمتع بها 

حتى انق�شاء تلك المدة.

د- للهيئ���ة المانحة لالإجازة االتفاق مع الم�ش���تثمر العراقي اأو االأجنبي 

على بقاء الم�ش���روع اال�شتثماري ملكا للم�ش���تثمر اأر�شًا وبناًء اأو بناء 

ح�ش���ب ما اإذا كان الم�ش���روع اإ�ش���كانيا اأو غير اإ�ش���كاني على التوالي 

والتعاقب بعد انتهاء فترة االإجازة دون التمتع بالمزايا والت�ش���هيالت 

وال�شمانات الواردة في هذا القانون.

رابعاً:

 اأ - ت�ش���تثنى االإج���راءات الخا�ش���ة باإيجار عق���ارات الدولة للم�ش���تثمر 

العراقي اأو االأجنبي الأغرا�س اإقامة الم�ش���اريع اال�شتثمارية بموجب 

ه���ذا القانون من اأحكام قانون بي���ع واإيجار اأموال الدولة رقم )32( 

ل�شنة 1986 اأو اأي قانون اأخر يحل محلُه ويتم تحديد اأ�ش�س احت�شاب 

بدل االإيجار وفق نظام ي�شدر لهذا الغر�س.

ب - ت�ش���تثنى االج���راءات الخا�ش���ة باإيج���ار عقارات الدولة للم�ش���تثمر 

العراقي اأو االأجنبي الأغرا�س اإقامة م�ش���اريع االإ�ش���كان بموجب هذه 

المادة، من اأحكام قانون بيع واإيجار اأموال الدولة رقم )32( ل�ش���نة 



20

قانون �أال�ستثمار قانون �أال�ستثمارقانون �أال�ستثمار قانون �أال�ستثمار

1986 اأو اأي قانون اأخر يحل محلُه.

المادة )11(:يتمتع الم�صتثمر بالمزايا الآتية:

اأوًل:اأخ���راج راأ����س المال الذي ادخل���ه اإلى العراق وعوائده وف���ق اأحكام هذا 

القان���ون وتعليمات البن���ك المركزي العراق���ي وبعملة قابل���ة للتحويل بعد 

ت�شديد التزاماته وديونه كافة للحكومة العراقية و�شائر الجهات االأخرى.

ثانياً: يحق للم�شتثمر االأجنبي:

اأ- الت���داول في �ش���وق الع���راق ل���الأوراق المالية باالأ�ش���هم وال�ش���ندات 

المدرجة فيه واكت�ش���اب الع�ش���وية في ال�شركات الم�شاهمة الخا�شة 

والمختلط���ة، وال يمن���ع م���ن ذلك وجود عق���ارات �ش���من موجودات 

 .
)1(

ال�شركات المذكورة

ب - تكوين المحافظ اال�شتثمارية في االأ�شهم وال�شندات.

ثالثاً: ا�ش���تئجار االأرا�شي الالزمة للم�ش���روع اأو الم�شاطحة للمدة التي يكون 

فيه���ا الم�ش���روع اال�ش���تثماري قائم���ًا عل���ى اأن ال تزيد عن)50(خم�ش���ين 

�ش���نة قابلة للتجديد بموافقة الهيئة وان تراعى ف���ي تحديد المدة طبيعة 

الم�شروع وجدواه لالقت�شاد الوطن��ي

رابعاً: التاأمين على الم�ش���روع اال�ش���تثماري لدى اأي �ش���ركة تاأمين وطنية اأو 

اأجنبية يعتبرها مالئمة.

خام�ص���اً: فتح ح�ش���ابات بالعمل���ة العراقي���ة اأو االجنبية اأو كليهم���ا لدى احد 

الم�شارف في العراق اأو خارجه للم�شروع المجاز.

المادة )12(: ي�صمن هذا القانون للم�صتثمر ما ياأتي:

اأوًل: يح���ق للم�ش���تثمر توظي���ف وا�ش���تخدام عاملين من غي���ر العراقيين في 

تم حذف الفقرة اأ من المادة )11( ثانيا من القانون وحلت محلها هذه الفقرة بموجب القانون رقم )2( ل�شنة 2010  )1(
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حالة عدم اإمكانية ا�شتخدام عراقي يملك الموؤهالت الالزمة وقادر على 

القيام بنف�س المهمة وفق �شوابط ت�شدرها الهيئة.

ثاني���اً: من���ح الم�ش���تثمر االأجنبي والعاملين في الم�ش���اريع اال�ش���تثمارية من 

غير العراقيين حق االإقامة في العراق وت�ش���هيل دخوله وخروجه من والى 

العراق.

ثالثاً:عدم الم�شادرة اأو تاأميم الم�شروع اال�شتثماري الم�شمول باأحكام هذا 

القانون كاًل اأو جزًء با�شتثناء ما ي�شدر بحقه حكم ق�شائي بات.

رابع���اً: للعاملين الفنيين واالإداريين غير العراقيين في الم�ش���روع اأن يحولوا 

رواتبه���م وتعوي�ش���اتهم اإل���ى خ���ارج الع���راق وفق���ًا للقانون بعد ت�ش���ديد 

التزاماتهم وديونهم تجاه الحكومة العراقية و�شائر الجهات االأخرى.

المادة )13(: اأي تعديل لهذا القانون ل يترتب عليه اأي اثر رجعي يم�س 

ال�صمانات والإعفاءات والحقوق المقررة بموجبه.
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المادة )14(: يلتزم الم�صتثمر بما ياأتي:

اأوًل:اإ�ش���عار الهيئة الوطنية لال�ش���تثمار اأو هيئة االإقليم اأو المحافظة ح�شب 

االأح���وال خطيًا فور االنتهاء من تركي���ب الموجودات وتجهيزها الإغرا�س 

الم�شروع وتاريخ بدء العمل التجاري.

ثانياً: م�شك ح�شابات اأ�شولية يدققها محا�شب قانوني مجاز في العراق وفقًا 

للقانون.

ثالثاً: تقديم درا�ش���ة الجدوى االقت�شادية والفنية للم�شروع واأي معلومات اأو 

بيان���ات اأو وثائق تطلبها الهيئة اأو الجهات االأخرى المخت�ش���ة فيما يتعلق 

بموازنة الم�شروع والتقدم الحا�شل في انجازه.

رابعاً: م�ش���ك �ش���جالت خا�ش���ة بالمواد الم�ش���توردة للم�ش���روع والمعفاة من 

الر�شوم طبقًا الإحكام هذا القانون مع تحديد مدد االندثار لهذه المواد.

خام�صاًً:المحافظ���ة على �ش���المة البيئ���ة وااللتزام بنظم ال�ش���يطرة النوعية 

المعم���ول بها في الع���راق واالأنظم���ة العالمية المعتمدة ف���ي هذا المجال 

والقواني���ن المتعلق���ة باالأم���ن وال�ش���حة والنظ���ام العام وقي���م المجتمع 

العراقي.

التزامات الم�ستثمر

الفصل الرابع



24

قانون �أال�ستثمار قانون �أال�ستثمارقانون �أال�ستثمار

�صاد�صاً: االلتزام بالقوانين العراقية النافذة في مجاالت الرواتب واالإجازات 

و�شاعات وظروف العمل وغيرها كحد اأدنى.

�صابعاً: االلتزام بتطابق جدول تقدم العمل الذي يقدمه الم�شتثمر مع الواقع 

على اأن ال يكون التفاوت الزمني اأكثر من �شتة ا�شهر وعلى الهيئة الوطنية 

لال�شتثمار و�شع �شروط جزائية في حالة تجاوز مدة ال�شتة ا�شهر كما اإن 

للهيئة �شحب االإجازة.

ثامناً: تدريب م�ش���تخدميه م���ن العراقيين وتاأهيلهم وزي���ادة كفاءتهم ورفع 

مهاراته���م وقدراته���م وتك���ون االأولوي���ة لتوظي���ف وا�ش���تخدام العاملي���ن 

العراقيين.
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المادة )15(:

اأوًل: يتمتع الم�ش���روع الحا�ش���ل على اإجازة اال�ش���تثمار م���ن الهيئة باالإعفاء 

من ال�ش���رائب والر�شوم لمدة )10( ع�شر �شنوات من تاريخ بدء الت�شغيل 

التج���اري وفق المناطق التنموي���ة التي يحددها مجل�س ال���وزراء باقتراح 

من الهيئة الوطنية لال�ش���تثمار ح�شب درجة التطور االقت�شادي للمنطقة 

وطبيعة الم�شروع اال�شتثماري.

ثاني���اً: لمجل����س الوزراء اقتراح م�ش���اريع قواني���ن لتمديد اأو من���ح اإعفاءات 

باالإ�ش���افة اإل���ى االإعفاءات المن�ش���و�س عليها في البن���د )اأوال( من هذه 

المادة اأو تقديم حوافز اأو �شمانات اأو مزايا اأخرى الأي م�شروع اأو قطاع اأو 

منطقة والمدد والن�شب التي يراها منا�شبة وفقًا لطبيعة الن�شاط وموقعه 

الجغرافي ومدى م�شاهمته في ت�شغيل االأيدي العاملة ودفع عجلة التنمية 

االقت�شادية ، الإعتبارات تقت�شيها الم�شلحة الوطنية.

ثالث���اً: للهيئة الوطنية لال�ش���تثمار زيادة عدد �ش���ني االإعفاء من ال�ش���رائب 

والر�شوم يتنا�شب ب�شكل طردي مع زيادة ن�شبة م�شاركة الم�شتثمر العراقي 

في الم�ش���روع لت�شل اإلى )15( خم�شة ع�ش���ر �شنة اإذا كانت ن�شبة �شراكة 

الإعفاءات

الفصل الخامس
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الم�شتثمر العراقي في الم�شروع اأكثر من %50.

الم���ادة )16(: اإذا نق���ل الم�ص���روع خ���الل م���دة الإعف���اء الممنوح���ة م���ن 

منطق���ة تنموي���ة اإل���ى منطقة تنموي���ة اأخ���رى ، فيعامل الم�ص���روع لإغرا�س 

الإعف���اء المن�صو����س علي���ه ف���ي البند )اأول( م���ن المادة )15( خ���الل المدة 

الباقية معاملة م�صاريع منطقة التنمية المنقول اإليها على اإن ي�صعر الهيئة 

الوطنية لال�صتثمار بذلك.

الم���ادة )17(: كذل���ك يتمتع الم�ص���روع الحا�صل على اإج���ازة ا�صتثمار بما 

ياأتي:

اأوًل: اإعف���اء الموج���ودات الم�ش���توردة الإغرا�س الم�ش���روع اال�ش���تثماري من 

ال�����ر�ش���وم على اإن يتم اإدخالها اإلى العراق خالل )3( ثالثة �ش���نوات من 

تاريخ منح اإجازة اال�شتثمار.

ثانياً: تعفى الموجودات الم�ش���توردة الالزمة لتو�ش���يع الم�ش���روع اأو تطويره اأو 

تحديثه من الر�ش���وم اإذا اأدى ذل�������ك اإلى زيادة الطاقة الت�ش���ميمية ، على 

اإن يتم اإدخالها خالل )3( ثالثة �شنوات من تاريخ اإ�شعار الهيئة بال������تو�شع 

اأو التطوير ، ويق�ش���د بالتو�ش���ع الإغرا����س هذا القانون اإ�ش���افة موجودات 

راأ�ش���مالية ثابتة بق�ش���د زيادة الطاقة الت�شميمية للم�ش���روع من ال�شلع اأو 

الخدمات اأو المواد بن�ش���بة تزيد على )15 %( خم�ش���ة ع�شر من المائة اإما 

التطوير فيق�شد به الإغرا�س هذا القانون ا�شتبدال مكائن متطورة بمكائن 

الم�ش���روع كاًل اأو ج���زءًا اأو اإجراء تطوير على االأجه���زة والمعدات القائمة 

في الم�ش���روع باإ�ش���افة مكائن اأو اأجهزة جديدة اأو اأجزاء منها بهدف رفع 

الكفاءة االإنتاجية اأو تح�شين وتطوير نوع المنتجات و الخدمات.

ثالث���اً: تعف���ى قطع الغيار الم�ش���توردة الإغرا�س الم�ش���روع من الر�ش���وم على 
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اإن ال تزي���د قيمة هذه القط�����ع على)20%(ع�ش���رين م���ن المائة من قيمة 

�ش���راء الموجودات ب�ش���رط اإن ال يت�شرف بها الم�ش���تثمر لغير االإغرا�س 

الم�شتوردة من اجلها.

رابع���اً: تمنح م�ش���اريع الفن���ادق والموؤ�ش�ش�����ات ال�ش������ياحية والم�شت�ش���فيات 

والموؤ�ش�ش�����ات ال�ش���حية ومراكز التاأهيل والموؤ�ش�شات التربوية والعلمية 

اإعفاءات اإ�ش���افية من ر�ش����وم ا�ش�������تيراد االأثاث والمفرو�ش���ات واللوازم 

الإغرا�س التحدي����ث والتجديد مرة كل)4( اأربع �ش���نوات في االأق���ل على 

اإن يتم اإدخالها اإلى العراق اأو ا�شتع���مالها في الم�شروع خالل )3( �شنوات 

من تاريخ �شدور  قرار الهيئة بالموافقة على قوائم اال�شتيراد و كمياتها ، 

ب�شرط اإن اليتم ا�شتخدامها لغير االإغرا�س الم�����شتوردة من اجلها.

الم���ادة )18(: اإذا تبي���ن اإن موج���ودات الم�ص���روع المعفاة كله���ا اأو بع�صها 

م���ن ال�صرائب والر�صوم قد بيعت خالفاً لإح���كام هذا القانون اأو ا�صت�����عملت 

ف���ي غي���ر الم�ص���روع اأو ا�ص��������تخدمت في غ������ير الإغرا����س الم�صرح بها فعلى 

الم�ص�����تثم���ر ت�صدي���د ال�صرائ���ب والر�صوم والغرامات المتحقق���ة عليها وفقاً 

للقانون.
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المادة  )19(:

اأوًل: يح�شل الم�شتثمر على االإجازة اإ�شافة اإلى ح�شوله على باقي االإجازات 

لغر�س التمتع بالمزايا واالإعفاءات التي

تقدمها الهيئة.

ثانياً: تمنح الهيئة اإجازة اال�شتثمار اأو تاأ�شي�س الم�شروع بناء على طلب يقدم 

اإليها من الم�ش���تثمر وفق �ش���روط مي�ش���ره تعدها الهيئة، وي�شتمل الطلب 

الذي يتقدم به الم�شتثمر على االأمور التالية:

اأ - ملء ا�شتمارة الطلب المعدة من قبل الهيئة.

ب- كفاءة مالية من م�شرف معتمد.

ج - الم�شاريع التي قام بها الم�شتثمر في العراق اأو خارجه.

د -  تفا�شيل الم�شروع المراد اال�شتثمار فيه وجدواه االقت�شادية.

ه� - جدول زمني النجاز الم�شروع.

المادة )20(:

اأوًل: للهيئة اإ�شدار اإجازة التاأ�شي�س من خالل اإن�شاء نافذة واحده في االإقليم 

اأو المحافظة غير المنتظمة في اإقليم ت�شم

اإجراءات منح اإجازة ال�ستثمار 

وتاأ�سي�س الم�ساريع

الفصل السادس
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مندوبي���ن مخولي���ن م���ن ال���وزارات والجه���ات ذات العالق���ة وتق���وم الهيئة 

بمن���ح اإجازة تاأ�صي�س الم�صروع والح�ص���ول على الموافقات من الجهات 

الأخرى وفقاً للقانون.

ثانياً: للهيئة اإن ت�ش���اعد الم�ش���تثمر في الح�ش���ول على اإجازة التاأ�شي�س من 

خ���الل توليها مفاتحة الجهات المخت�ش���ة وا�ش���تطالع اأراء تلك الجهات 

في �ش���اأن اإ�ش���دار اإجازة التاأ�ش���ي�س وعلى تل���ك الجهات اإ�ش���دار قرارها 

بالموافقة اأو الرف�س اأو طلب التعديل خالل )15( خم�ش���ة ع�شر يومًا من 

تاري���خ تبليغها ، ويعد عدم الرد من الجه���ة المطلوب منها الراأي موافقة 

وفي حالة الرف�س يجب اإن يكون الرف�س م�شببًا.

ثالثاً: في حالة الخالف بين قرار الهيئة الوطنية لال�شتثمار والجهة االأخرى 

ذات العالق���ة في منح اإجازة تاأ�ش���ي�س غير هيئات االأقاليم يرفع الخالف 

اإلى رئي�س الوزراء للبت فيه.

رابعاً )1(: 

اأ - عند رف�س طلب التاأ�ش���ي�س فل�شاحبه اأن يطلب اإعادة النظر فيه من 

رئي����س هيئ���ة االإقليم اأو المحافظ���ة غير المنتظمة ف���ي اإقليم خالل 

)15( خم�ش���ة ع�شر يومًا من تاريخ تبلغه بقرار الرف�س وعلى رئي�س 

الهيئ���ة المعني���ة البت في الطلب خالل )7( �ش���بعة اأي���ام من تاريخ 

ت�شجيله في مكتبه.

ب - ل�ش���احب الطلب االعترا�س لدى الهيئة الوطنية لال�ش���تثمار خالل 

)15( خم�ش���ة ع�شر يومًا من تاريخ �شدور قرار الرف�س وعلى الهيئة 

البت في االعترا�س خالل )15( خم�شة ع�شر يوما من تاريخ ت�شجيله 

)1( تم حذف البند رابعًا من المادة 20 من القانون وحل محله الن�س التالي بموجب قانون 2 ل�شنة 2010
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في مكتب رئي�س الهيئة الوطنية لال�شتثمار.

ج����- اإذا رف�ص���ت الهيئة الوطني���ة لال�صتثمار طلب التاأ�صي����س الُمقدم اإليها 

فل�صاحب���ه ان يطل���ب م���ن الهيئة اإع���ادة النظر فيه خ���الل )15( خم�صة 

ع�ص���ر يوم���اً من تاري���خ تبلغه بقرار الرف����س، وعلى الهيئ���ة اأن تبت في 

الطل���ب خ���الل )7( �صبع���ة اأي���ام م���ن تاري���خ ت�صجيل���ه في مكت���ب رئي�س 

الهيئ���ة، ويك���ون قرارها قاب���اًل لالعترا����س عليه لدى مجل����س الوزراء 

خالل )15( خم�صة ع�صر يوما من تاريخ التبليغ به. 
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الم���ادة )21(: يتك���ون راأ�س مال الم�صروع الم�صم���ول باأحكام هذا القانون 

مما ياأتي:

اأوًل: النقد المحول اإلى العراق عن طريق الم�ش���ارف وال�شركات المالية اأو 

اأية طريقة قانونية اأخرى بهدف ا�شتثماره

لإغرا�س هذا القانون.

ثاني���اً: االأموال العيني���ة والحقوق المعنوية الموردة للعراق اأو الم�ش���تراة من 

االأ�شواق المحلية بوا�شطة النقد المحول للعراق وهي:

اأ - اأموال عينية لها عالقة بالم�شروع.

ب - المكائ���ن واالآالت والمع���دات واالأبنية واالإن�ش���اءات وو�ش���ائل النقل 

واالأثاث واللوازم المكتبية الالزمة الإقامة الم�شروع.

ج - الحقوق المعنوية التي ت�شمل براءات االختراع والعالمات التجارية 

الم�شجلة والمعرفة الفنية والخدمات الهند�شية واالإدارية والت�شويقية 

وما في حكمها.

ثالث���اً: االإرب���اح والعوائ���د واالحتياطي���ات الناجمة ع���ن ا�ش���تثمار راأ�س مال 

اأحكام عامة

الفصل السابع
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ف���ي العراق في الم�ش���روع اإذا تمت زيادة راأ�س مال هذا الم�ش���روع اأو اإذا 

ا�شتثمرت في م�شروع اأخر م�شمول باإحكام هذا القانون.

الم���ادة )22(: يتمتع الم�صتثمر الأجنب���ي بمزايا اإ�صافية وفقاً لتفاقيات 

دولي���ة بين الع���راق ودولته اأو اتفاقيات دولية متع���ددة الإطراف كان العراق 

قد ان�صم اإليها.

الم���ادة )23(: اإذا انتقل���ت ملكية الم�صروع خ���الل مدة الإعفاء الممنوحة 

له���ا في�صتم���ر تمت���ع الم�ص���روع بالإعف���اءات والت�صهي���الت وال�صمان���ات الت���ي 

منح���ت ل���ه حت���ى انق�ص���اء تلك الم���دة ، عل���ى اإن يوا�صل الم�صتثم���ر الجديد 

العمل في الم�صروع في الخت�صا�س ذاته اأو في اخت�صا�س اأخر بعد موافقة 

الهيئ���ة ويحل مح���ل الم�صتثمر ال�صاب���ق في الحقوق واللتزام���ات المترتبة 

بموجب اإحكام هذا القانون.

المادة )24(:

اأوًل: للم�ش���تثمر، بموافق���ة الهيئة، بيع الموجودات المعف���اة اأو التنازل عنها 

اإلى م�ش���تثمر اأخر م�ش���تفيد من اإحكام هذا القانون على اإن ي�شتعملها في 

م�شروعه.

ثانياً: للم�ش���تثمر بعد اإ�ش���عار الهيئة بيع الموجودات المعفاة الأي �ش���خ�س اأو 

م�شروع اأخر غير م�شمول باإحكام هذا القانون بعد دفع الر�شوم وال�شرائب 

الم�شتحقة عنها.

ثالثاً: للم�شتثمر بموافقة الهيئة اإعادة ت�شدير الموجودات المعفاة.

الم���ادة )25(: اإذا اندمجت �صركت���ان اأو موؤ�ص�صتان اأو اأكثر فتكون ال�صركة 

اأو الكي���ان الجدي���د الناتج عن الدم���ج ملزماً بتنظيم ح�صاب���ات م�صتقلة لكل 

م�ص���روع قب���ل الدمج لت�صجيل وتطبيق الإعف���اءات والت�صهيالت المن�صو�س 
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عليها في هذا القانون خالل المدة المتبقية من الإعفاء.

الم���ادة )26(:ي�صتم���ر اإي م�ص���روع ج���رت الموافقة علي���ه بمقت�صى اإحكام 

القوانين ال�صابقة في ال�صتفادة من الإعفاءات التي منحت له بموجب ذلك 

القانون حتى انق�صاء مدة الإعفاء وب�صروطه.

الم���ادة )27(: المنازعات النا�صئة بي���ن الإطراف الخا�صعين لإحكام هذا 

القان���ون يطب���ق عليه���م القان���ون العراق���ي مال���م  يتفق���وا على خ���الف ذلك 

بغي���ر الحالت الت���ي تخ�صع لإحكام القان���ون العراقي ح�ص���راً اأو يكون فيها 

الخت�صا�س للمحاكم العراقية.

1- تخ�ش���ع المنازعات الناتجة عن عقد العمل ح�شرًا الإحكام القانون 

العراقي ويكون االخت�ش���ا�س فيها للمحاكم العراقية، وي�ش���تثنى من 

ذلك العامل غير العراقي اإذا ن�س عقد العمل على خالف ذلك.

2- اإذا كان اإط���راف الن���زاع م���ن غير العراقيين وفي غي���ر المنازعات 

الناتجة عن جريمة يجوز للمتنازعين االتفاق على

القان���ون الواج���ب التطبيق والمحكمة المخت�ش���ة اأو اإي اتفاق اأخر لحل 

النزاع بينهم.

3- اإذا ترتب عن نزاع بين ال�ش���ركاء اأو بين مالك الم�ش���روع والغير في 

م�ش���روع يخ�ش���ع الإحكام هذا القان���ون توقف العمل لم���دة تزيد عن 

ثالث���ة ا�ش���هر يجوز للهيئة �ش���حب الترخي����س و الطل���ب اإلى مالكي 

الم�شروع ت�ش���وية اأمره خالل مدة ال تتجاوز ثالثة �شهور ، واإذا مرت 

هذه المدة دون ت�ش���وية االأمر بين ال�ش���ركاء اأو بين مالك الم�ش���روع 

و الغير ، فان للهيئة اتخاذ االإجراءات القانونية لت�ش���فية الم�ش���روع 

مع اإخطار مالك الم�ش���روع اأو احد ال�ش���ركاء بذلك ويتم اإيداع مبلغ 
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الت�ش���فية في احد البنوك بعد ا�ش���تيفاء حقوق الدول���ة اأو اإي حقوق 

للغير وبعد �شدور حكم ق�شائي با�شتحقاقها.

4- اإذا كان اح���د اأط���راف النزاع خا�ش���عًا الأحكام ه���ذا القانون يجوز 

له���م عند التعاقد االتفاق على اآلية حل النزاع بما فيها االلتجاء اإلى 

التحكيم وفقًا للقانون العراقي اأو اأي جهة اأخرى معترف بها دوليًا.

5- المنازع����ات النا�ش����ئة بي����ن الهيئ����ة اأو اأي جه����ة حكومي����ة وبي����ن اأي من 

الخا�شعين الأحكام هذا القانون في غير الم�شائل المتعلقة بمخالفة احد 

اأحكام هذا القانون ، تخ�ش����ع للقانون و المحاكم العراقية في الم�ش����ائل 

المدنية ، اأما في المنازعات التجارية فيجوز لالأطراف اللجوء للتحكيم 

على اأن ين�س على ذلك في العقد المنظم للعالقة بين االأطراف.

الم���ادة )28(: ف���ي حالة مخالفة الم�صتثمر لأي م���ن الأحكام الواردة في 

ه���ذا القان���ون فللهيئ���ة تنبيه الم�صتثم���ر كتابة لإزال���ة المخالفة خالل مدة 

مح���دده ، وف���ي حال���ة ع���دم قي���ام الم�صتثم���ر باإزال���ة المخالفة خ���الل المدة 

المحددة تقوم الهيئة بدعوة الم�صتثمر اأو من يمثله لبيان موقفه واإعطائه 

مهله اأخرى لت�صوية المو�صوع وعند تكرار المخالفة اأو عدم اإزالتها فللهيئة 

�صحب اإجازة الم�صتثمر من العفاءات والمتيازات التي منحت له من تاريخ 

تحق���ق المخالف���ة م���ع احتفاظ الغي���ر بحقه ف���ي المطالب���ة بالتعوي�س عن 

ال�ص���رر من جراء ه���ذه المخالفة ودون الإخالل ب���اأي عقوبات اأو تعوي�صات 

اأخرى تن�س عليها القوانين النافذة.

الم���ادة )29(: تخ�ص���ع جمي���ع مج���الت ال�صتثم���ار لأحكام ه���ذا القانون 

با�صتثناء ما ياأتي:

اأوًل:اال�شتثمار في مجالي ا�شتخراج واإنتاج النفط والغاز.
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ثانياً: اال�شتثمار في قطاعي الم�شارف و�شركات التامين.

 )30(: ُتل���زم وزارات المالية والبلديات والأ�صغال العامة واأمانة 
)1(

الم���ادة

بغ���داد والبلديات في المحافظات والهيئات والدوائر غير المرتبطة بوزارة 

توفي���ر الأرا�صي والعقارات ال�صالحة لإقامة الم�صاريع ال�صتثمارية واإعالم 

الهيئ���ة الوطني���ة باأرقامه���ا وم�صاحته���ا وعائديتها وجن�صه���ا وا�صتخداماتها 

وتتولى الهيئة الوطنية تخ�صي�صها اإلى الم�صتثمرين العراقيين اأو الأجانب 

وفق نظام تقترحه الهيئة الوطنية وبموافقة مجل�س الوزراء.

المادة )31( لمجل�س الوزراء:

اأوًل: اإ�شدار اأنظمة لت�شهيل تنفيذ اأحكام هذا القانون.

ثانياً: اإ�ش���دار اأنظمة داخلية تحدد ت�ش���كيالت الهيئة وتق�ش���يماتها ومهامها 

و�شير العمل فيها و�شالحيات الهيئة  وال�شوؤون  المالية و�شوؤون الموظفين 

و اأية اأمور اأخرى.

الم���ادة )32(: للهيئة اإ�ص���دار تعليمات لت�صهيل تنفي���ذ الأنظمة ال�صادرة 

عن مجل�س الوزراء وفق اأحكام هذا القانون.

المادة )33(:اأ - ت�صري اأحكام هذا القانون على م�صاريع القطاع الُمختلط 

والقطاع الخا�س القائمة والعاملة وبطلب من اإدارتها وموافقة الهيئة دون 

اأثر رجعي.

- ت�شمل م�شاريع القطاع العام المتعاقد على تاأهيلها اأو ت�شغيلها مع 
)2(

ب

القطاع الخا�س والمختلط بكافة المزايا والت�ش���هيالت وال�شمانات 

ال���واردة في القانون وي�ش���ري ذلك على الم�ش���اريع الت���ي تم التعاقد 

)1(تم اإ�شافة هذه المادة للقانون بموجب قانون رقم 2 ل�شنة 2010

)2(تم اإ�شافة الفقرة )ب( للمادة )33( للقانون بموجب قانون )2( ل�شنة 2010
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عليها قبل نفاذ هذا القانون على اأن ال يترتب على ذلك، االإعفاء من 

اأية ر�شوم اأو �شرائب م�شتحقة عليها قبل نفاذ هذا القانون.

المادة )34(: ل يعمل باأي ن�س يتعار�س واأحكام هذا القانون.

الم���ادة )35(: يلغى اأمر �صلطة الئت���الف الموؤقتة )المنحلة( رقم )39( 

ل�صنة 2003

الم���ادة )36(: يلغ���ى قان���ون ال�صتثمار العربي ال�صادر ع���ن مجل�س قيادة 

الثورة المنحل رقم )62( ل�صنة 2002

المادة )37(: ينفذ هذا القانون من تاريخ ن�صره في الجريدة الر�صمية.

األسباب الموجبة

 من اج���ل دفع عملية التنمية االقت�ش���ادية واالجتماعي���ة وتطويرها وجلب 

الخب���رات التقني���ة والعلمي���ة وتنمي���ة الم���وارد الب�ش���رية واإيج���اد فر�س عمل 

للعراقيين بت�ش���جيع اال�ش���تثمارات ودعم عملية تاأ�ش���ي�س م�ش���اريع اال�ش���تثمار 

ف���ي العراق وتو�ش���يعها وتطويره���ا على مختلف االأ�ش���عدة االقت�ش���ادية ومنح 

االمتيازات واالإعفاءات لهذه الم�شاريع، �شرع هذا القانون.
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األسباب الموجبة)))

من اأجل ت�شهيل وتنظيم العمل في الهيئة الوطنية لال�شتثمار وخلق مناخ 

ُم�ش���جع لال�شتثمار في العراق، خا�شة في قطاع  االإ�شكان واإزالة المعوقات 

القانونية التي تعتر�س �شبيله مما ينعك�س اإيجابا على ت�شريع عملية التنمية 

االقت�شادية واإعادة االأعمار في العراق، �ُشرع هذا القانون.

)1(االأ�شباب الموجبة لقانون رقم )2( ل�شنة 2010




