قــانــــون االســتـثـمــار األجـنـبــي
جـمـهــوريـــة الــعـــراق

قانون االستثمار رقم (  ) 31لسنة 6006
الفصل األول
التعاريف
المادة ( :)3
ٌقصد بالعبارات التالٌة حٌثما وردت فً هذا القانون المعانً المقابلة لها أدناه ما لم تدل القرٌنة على
غٌر ذلك
أ  .المجلس :مجلس الوزراء
ب  .الهٌئة الوطنٌة لالستثمار  :هً الهٌئة التً شكلت بموجب هذا القانون المسؤولة عن رسم
السٌاسات الوطنٌة لالستثمار ووضع الضوابط لها ومراقبة تطبٌق الضوابط والتعلٌمات فً مجال
االستثمار وتختص بالمشارٌع االستثمارٌة الستراتٌجٌة ذات الطابع االتحادي حصرا.
ج  .هٌئة اإلقلٌم  :هٌئة االستثمار فً اإلقلٌم المسؤولة عن التخطٌط االستثماري ومنح أجازات
االستثمار فً اإلقلٌم.
د  .هٌئة المحافظة  :هٌئة االستثمار فً المحافظة غٌر المنتظمة فً إقلٌم المسؤولة عن التخطٌط
االستثماري ومنح أجازات االستثمار فً المحافظة.
ه  .الهٌئة  :الهٌئة الوطنٌة لالستثمار أو هٌئة المحافظة حسب األحوال.
و  .رئٌس الهٌئة  :رئٌس الهٌئة الوطنٌة لالستثمار.
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ز  .المشروع  :النشاط االقتصادي المشمول بأحكام هذا القانون.
ح  .الموجودات :اآلالت واألجهزة والمعدات واآللٌات واللوازم والعدد ووسائط النقل واللوازم
واألثاث المكتبٌة المخصصة الستخدامها حصراً فً المشروع وأثاث ومفروشات ولوازم الفنادق
والمدن السٌاحٌة والمستشفٌات والمدارس والكلٌات.
ط  .المستثمر األجنبً  :هو الذي ال ٌحمل الجنسٌة العراقٌة فً حالة الشخص الحقٌقً ومسجل فً
بلد أجنبً اذا كان شخصا ً معنوٌا ً أو حقوقٌا ً.
ي  .المستثمر العراقً  :هو الذي ٌحمل الجنسٌة العراقٌة فً حالة الشخص الحقٌقً ومسجل فً
العراق اذا كان شخصا ً معنوٌا ً او حقوقٌا ً.
ك  .الضرائب والرسوم  :جمٌع أنواع الرسوم والضرائب المفروضة بموجب القوانٌن النافذة.
ل  .الطاقة التصمٌمٌة  :هً الطاقة اإلنتاجٌة المصممة ضمن وحدة زمنٌة معٌنة ( ساعة ٌ ،وم ...
الخ ) وفقا ً لما هو مثبت فً الوثائق الواردة مع المكائن من المجهز والجدوى االقتصادٌة للمشروع.
م  .المحفظة االستثمارٌة  :مجموعة من االستثمارات فً األسهم والسندات.
ن .االستثمار  :هو توظٌف المال فً أي نشاط او مشروع اقتصادي ٌعود بالمنفعة المشروعة على
البلد.

االهداف والوسائل
المادة ( :)6
ٌهدف هذا القانون الى ما ٌأتً :
اوالً  :تشجٌع االستثمارات ونقل التقنٌات الحدٌثة لالسهام فً عملٌة تنمٌة العراق وتطوٌره وتوسٌع
قاعدته االنتاجٌة والخدمٌة وتنوٌعها.
ثانٌا ً  :تشجٌع القطاع الخاص العراقً واالجنبً لالستثمار فً العراق من خالل توفٌر التسهٌالت
الالزمة لتاسٌس المشارٌع االستثمارٌة وتعزٌز القدرة التنافسٌة للمشارٌع المشمولة بأحكام هذا القانون
فً االسواق المحلٌة واالجنبٌة.
ثالثا ً  :تنمٌة الموارد البشرٌة حسب متطلبات السوق وتوفٌر فرص عمل للعراقٌٌن.
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رابعا ً  :حماٌة حقوق وممتلكات المستثمرٌن.
خامسا ً  :توسٌع الصادرات وتعزٌز مٌزان المدفوعات والمٌزان التجاري للعراق.

المادة ( :)1
تعتمد الوسائل التالٌة لتحقٌق اهداف هذا القانون:
اوالً  :منح المشارٌع التً تشملها احكام هذا القانون االمتٌازات والضمانات الالزمتٌن الستمرارها
وتطوٌرها من خالل تقدٌم الدعم بما ٌؤمن تعزٌز القدرات التنافسٌة لتلك المشارٌع فً االسواق
المحلٌة واالجنبٌة.
ثانٌا ً  :منح المشارٌع الحاصلة على اجازة االستثمار من الهٌئة تسهٌالت اضافٌة واعفاءات من
الضرائب والرسوم بحسب ما ورد فً هذا القانون.

الفصل الثاني
الهيئة الوطنية لالستثمار
وهيئات االستثمار في االقاليم والمحافظات
المادة (:)4
اوالً  :تشكل بموجب هذا القانون هٌئة تسمى ( الهٌئة الوطنٌة لالستثمار ) تتمتع بالشخصٌة المعنوٌة
وٌمثلها رئٌس الهٌئة او من ٌخوله وتكون مسؤولة عن رسم السٌاسات الوطنٌة لالستثمار ووضع
الخطط واالنظمة والضوابط لها ومراقبة تطبٌق هذه الضوابط والتعلٌمات فً مجال االستثمار
وتختص بها المشارٌع االستثمارٌة االستراتٌجٌة ذات الطابع االتحادي حصراً.
ثانٌا ً ٌ :دٌر الهٌئة الو طنٌة لالستثمار مجلس ادارة ٌتألف من تسعة اعضاء من ذوي الخبرة
واالختصاص مدة التقل عن عشر سنوات وحائزٌن على شهادة جامعٌة تتناسب واختصاص الهٌئة
وغٌر محكوم بجناٌة او جنحة مخلة بالشرف او اشهر افالسه.
ثالثا ً:
أ ٌ -رشح مجلس الوزراء بطلب من رئٌسه رئٌسا ً للهٌئة بدرجة وزٌر ونائبا ً للرئٌس بدرجة وآٌل
وزارة لمدة خمس سنوات وٌعرضان على مجلس النواب للموافقة علٌهما.
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ب ٌ -عٌن رئٌس مجلس الوزراء اربعة من االعضاء لمدة خمس سنوات بدرجة مدٌر عام.
ج ٌ -ختار رئٌس مجلس الوزراء ثالثة اعضاء من القطاع الخاص لمدة خمس سنوات بعد ترشٌحهم
من قبل رئٌس الهٌئة الوطنٌة لالستثمار وتحدد مكافاتهم وفقا ً للنظام الداخلً.
د  -عند انتهاء عضوٌة اي من أعضاء الهٌئة الوطنٌة لالستثمار المذآورٌن فً ( أ و ب ) من هذه
المادة فً غٌر حاالت االقالة واالستقالة ٌقوم رئٌس مجلس الوزراء بتنسٌبهم الي جهة حكومٌة مع
االحتفاظ بدرجتهم الوظٌفٌة وٌحال المذآورٌن فً الفقرة (أ) من هذه المادة على التقاعد عند عدم
تنسٌبهما الى وظٌفة تعادل درجتهما الوظٌفٌة.
ه  -لمجلس النواب اقالة رئٌس الهٌئة الوطنٌة لالستثمار ونائبه بصوره مباشرة او بناء على طلب
رئٌس مجلس الوزراء السباب موجبه.
و  -لمجلس الوزراء اقالة اي من اعضاء الهٌئة الوطنٌة لالستثمار اآلخرٌن او ابدال بغٌره فً حالة
عدم التزامة بمعاٌر ولوائح الهٌئة.
ز ٌ -جتمع مجلس ادارة الهٌئة الوطنٌة لالستثمار بدعوة من رئٌسة وٌحدد نصاب االنعقاد واتخاذ
القرارات والتوصٌات باالغلبٌة المطلقة وٌنظم سٌر العمل بنظام داخلً تصدره الهٌئة.
ح  -ترتبط الهٌئة الوطنٌة لالستثمار برئٌس مجلس الوزراء.
ط  -تحدد نظام رواتب واستحقاقات منتسبً الهٌئة  ،بناء على اقتراح من رئٌس الهٌئة الوطنٌة
لالستثمار وبقرار من رئٌس مجلس الوزراء.
رابعا ً ٌ :كون مرآز الهٌئة الوطنٌة لالستثمار فً بغداد ولها ان تعٌن ممثلٌن لها فً االقالٌم و
المحافظات.
خامسا ً  :تقوم الهٌئة الوطنٌة لالستثمار بوضع سٌاسة إستراتٌجٌة وطنٌة عامة لالستثمار وتحدد
القطاعات االآثر اهمٌة وتقوم باعداد خارطة بمشارٌع االستثمار فً العراق على ضوء المعلومات
التً تحصل علٌها من هٌئات االستثمار فً االقالٌم والمحافظات آما وتعد قوائم بفرص االستثمار فً
المشارٌع االستثمارٌة الستراتٌجٌة واالتحادٌة مع معلومات اولٌة عن هذه المشارٌع وتوفٌرها
للراغبٌن فً االستثمار.
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المادة (:)5
أوالً  :لالقالٌم والمحافظات غٌر المنتظمة فً اقلٌم تشكٌل هٌئات استثمار فً المناطق الخاضعة لها
تتمتع بصالحٌات منح اجازات االستثمار والتخطٌط االستثماري وتشجٌع االستثمار وفتح فروع فً
المناطق الخاضعة لها بالتشاور مع الهٌئة الوطنٌة لالستثمار لضمان توفر الشروط القانونٌة.
ثانٌا ً  :تشكل هٌئات االقالٌم والمحافظات من سبعة اعضاء على االقل من ضمنهم الرئٌس ونائبه من
ذوي الخبرة واالختصاص مدة التقل عن سبع سنوات وحائزٌن على شهادة جامعٌة تتناسب
واختصاص الهٌئة وغٌر محكوم بجناٌة او جنحة مخلة بالشرف او اشهر افالسه.
ثالثا ً  :تحدد مجالس االقلٌم والمحافظات التً لم تنتظم فً اقلٌم الٌة تشكٌل هٌئة االقلٌم والمحافظة
واقالة عضو الهٌئة فً حالة عدم التزامه بمعاٌٌر ولوائح الهٌئة
رابعا ً  :تنسق هٌئات االقالٌم والمحافظات عملها مع الهٌئة الوطنٌة لالستثمار وتنسق وتتشاور مع
الحكومات المحلٌة فٌما ٌتعلق بالخطط والتسهٌالت االستثمارٌة
خامسا ً  :تق وم هٌئات االقالٌم والمحافظات بوضع خططها االستثمارٌة بما ال ٌتعارض والسٌاسة
االستثمارٌة االتحادٌة وتقوم باعداد قوائم بفرص االستثمار فً المناطق الخاضعة لها مع معلومات
اولٌة عن هذه المشارٌع وتوفٌرها للراغبٌن فً االستثمار.
سادسا ً  :ترتبط هٌئة االقلٌم برئٌس وزراء االقلٌم وتخضع لرقابة مجلس االقلٌم وترتبط هٌئة
المحافظة بالمحافظ وتخضع لرقابة مجلس المحافظة بما الٌتعارض واحكام هذا القانون.
سابعا ً ٌ :جتمع مجلس ادارة هٌئات االقالٌم والمحافظات بدعوة من رئٌسه وٌحدد نصاب االنعقاد
واتخاذ القرارات والتوصٌات باالغلبٌة المطلقة وٌنظم سٌر العمل بنظام داخلً تصدره الهٌئة.

المادة ): ( 6
تعتمد الهٌئة المراسالت االلكترونٌة اضافة الى المراسالت االعتٌادٌة بٌنها وبٌن الجهات الرسمٌة
المتعلقة بعمل ونشاط الهٌئة من خالل الشبكات المحلٌة او الشبكة الدولٌة وفق ضوابط تحددها الهٌئة.

المادة (:)7
أ  -تقبل الهٌئة طلبات اجازة االستثمار للمشارٌع التً ال ٌقل رأس مالها عن الحد االدنى الذي ٌقرره
مجلس الوزراء او مجلس وزراء االقلٌم حسب االحوال بنظام ٌصدر باقتراح من الهٌئة.
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ب ٌ -جب على الهٌئة استحصال موافقة مجلس الوزراء قبل منح االجازة اذا آانت قٌمة المشروع
االستثماري اكثر من مائتٌن وخمسٌن ملٌون دوالر.
ج  -على الهٌئة البت فً طلبات اجازة االستثمار فً مدة ال تتجاوز (  ) 54خمسة واربعٌن ٌوما ً من
تارٌخ تقدٌم الطلب.
د  -تكون قرارات الهٌئة بخصوص المشارٌع االستثمارٌة المقرة ملزمة الغراض هذا القانون.

المادة ( : )8
للهٌئة موازنة سنوٌة مستقلة تتكون مواردها من المبالغ التً تخصص لها من الموازنة العامة للدولة.

المادة ( :)9
تهدف الهٌئة الى تشجٌع االستثمار من خالل العمل على ما ٌاتً:
أوالً  :تعزٌز الثقة فً البٌئة االستثمارٌة والتعرف على الفرص االستثمارٌة وتحفٌز االستثمار فٌها
والتروٌج لها.
ثانٌا ً  :تبسٌط اجراءات التسجٌل واالجازة للمشارٌع االستثمارٌة ومتابعة المشارٌع القائمة منها
وأعطاء االولوٌة لها فً االنجاز لدى الجهات رسمٌة واستكمال أجراءات اجابة طلبات المستثمرٌن
واستحصال الموافقات الالزمة للمستثمر والمشروع.
ثالثا ً  :انشاء نافذه واحده فً الهٌئة الوطنٌة لالستثمار وهٌئات االقالٌم والمحافظات تظم مندوبٌن
مخولٌن من الوزارات واعضاء ترشحهم مجالس االقالٌم والمحافظات حسب االحوال والجهات ذات
العالقة تتولى منح االجازة والحصول على الموافقات من الجهات االخرى وفق القانون.
رابعا ً  :تقدٌم المشوره وتوفٌر المعلومات والبٌانات للمستثمرٌن واصدار النشرات الخاصة بذلك.
خامسا ً  :وضع برامج لتروٌج االستثمار فً مناطق العراق المختلفة لجذب المستثمرٌن وتنفٌذها.
سادسا ً  :تسهٌل تخصٌص االراضً الالزمة وتاجٌرها القامة المشارٌع بمقابل تحدده الهٌئة بالتنسٌق
مع الجهات ذات العالقة.
سابعا ً  :العمل على اقامة مناطق استثمارٌة امنة بموافقة مجلس الوزراء.
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ثامنا ً  :تشجٌع المستثمرٌن العراقٌٌن من خالل توفٌر قروض مٌسره وتسهٌالت مالٌة لهم بالتنسٌق مع
وزارة المالٌة واالستعانة بالمؤسسات المصرفٌة مع اشتراط ان ٌقوم المستثمر الحاصل على القرض
باستخدام عدد من العراقٌٌن العاطلٌن عن العمل ٌتناسب وحجم القرض.
تاسعا ً  :اٌة مهام اخرى ذات عالقة بطبٌعة عملها ٌكلفها بها مجلس الوزراء.

الفصل الثالث
المزايا والضمانات

المادة ( 10 ) :
ٌتمتع المستثمر بغض النظر عن جنسٌته بجمٌع المزاٌا والتسهٌالت والضمانات وٌخضع لاللتزامات
الواردة فً هذا القانون وللمستثمر العراقً واالجنبً الغراض مشارٌع االسكان حق االحتفاظ
باألرض بمقابل ٌحدد بٌنه وبٌن مالك االرض دون المضاربه باالرض وفق ضوابط تضعها الهٌئة
الوطنٌة لالستثمار وبموافقة مجلس الوزراء  ،وتسهل الهٌئة تخصٌص االراضً الالزمة للمشارٌع
االسكانٌة وتملٌك الوحدات السكنٌة للعراقٌٌن بعد اكمال المشروع.

المادة ( : ) 33
ٌتمتع المستثمر بالمزاٌا االتٌة:
أوالً  :اخراج راس المال الذي ادخلة الى العراق وعوائده وفق احكام هذا القانون وتعلٌمات البنك
المرآزي العراقً وبعملة قابلة للتحوٌل بعد تسدٌد التزاماته ودٌونه آافة للحكومة العراقٌة وسائر
الجهات االخرى.
ثانٌا ً ٌ :حق للمستثمر االجنبً:
أ -التداول فً سوق العراق لالوراق المالٌة باالسهم والسندات المدرجة فٌه.
ب  -تكوٌن المحافظ االستثمارٌة فً االسهم والسندات.
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ثالثا ً  :استئجار االراضً الالزمة للمشروع او المساطحة للمدة التً ٌكون فٌها المشروع االستثماري
قائما ً على ان ال تزٌد عن (  ) 45خمسٌن سنة قابلة للتجدٌد بموافقة الهٌئة وان تراعى فً تحدٌد
المدة طبٌعة المشروع وجدواه لالقتصاد الوطنً.
رابعا ً  :التأمٌن على المشروع االستثماري لدى أي شرآة تأمٌن وطنٌة او اجنبٌة ٌعتبرها مالئمة.
خامسا ً  :فتح حسابات بالعملة العراقٌة او االجنبٌة او آلٌهما لدى احد المصارف فً العراق او خارجه
للمشروع المجاز.

المادة ( : ) 36
ٌضمن هذا القانون للمستثمرما ٌأتً:
او ً
ال ٌ :حق للم ستثمر توظٌف واستخدام عاملٌن من غٌر العراقٌٌن فً حالة عدم امكانٌة استخدام
عراقً ٌملك المؤهالت الالزمة وقادر على القٌام بنفس المهمة وفق ضوابط تصدرها الهٌئة.
ثانٌا ً  :منح المستثمر االجنبً والعاملٌن فً المشارٌع االستثمارٌة من غٌر العراقٌٌن حق االقامة فً
العراق وتسهٌل دخولة وخروجه من والى العراق.
ثالثا ً  :عدم المصادرة او تأمٌم المشروع االستثماري المشمول باحكام هذا القانون آالً او جز ًء باستثناء
ماٌصدر بحقه حكم قضائً بات.
رابعا ً  :للعاملٌن الفنٌٌن واالدارٌٌن غٌر العراقٌٌن فً المشروع ان ٌحولوا رواتبهم وتعوٌضاتهم الى
خارج العراق وفقا ً للقانون بعد تسدٌد التزاماتهم ودٌونهم تجاه الحكومة العراقٌة وسائر الجهات
االخرى.

المادة ( : ) 31
اي تعدٌل لهذا القانون ال ٌترتب علٌه اي اثر رجعً ٌمس الضمانات واالعفاءات والحقوق المقررة
بموجبه.
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الفصل الرابع
التزامات المستثمر

المادة ( : ) 34
ٌلتزم المستثمر بماٌأتً:
أوالً  :اشعار الهٌئة الوطنٌة لالستثمار او هٌئة االقلٌم او المحافظة حسب االحوال خطٌا ً فور االنتهاء
من تركٌب الموجودات وتجهٌزها الغراض المشروع وتارٌخ بدء العمل التجاري.
ثانٌا ً  :مسك حسابات اصولٌة ٌدققها محاسب قانونً مجاز فً العراق وفقا ً للقانون
ثالثا ً  :تقدٌم دراسة الجدوى االقتصادٌة والفنٌة للمشروع واي معلومات او بٌانات او وثائق تطلبها
الهٌئة او الجهات االخرى المختصة فٌما ٌتعلق بموازنة المشروع والتقدم الحاصل فً انجازه.
رابعا ً  :مسك سجالت خاصة بالمواد المستوردة للمشروع والمعفاة من الرسوم طبقا ً الحكام هذا
القانون مع تحدٌد مدد االندثار لهذه المواد.
خامسا ً  :المحافظة على سالمة البٌئة وااللتزام بنظم السٌطرة النوعٌة المعمول بها فً العراق
واالنظمة العالمٌة المعتمدة فً هذا المجال والقوانٌن المتعلقة باالمن والصحة والنظام العام وقٌم
المجتمع العراقً.
سادسا ً  :االلتزام بالقوانٌن العراقٌة النافذة فً مجاالت الرواتب واالجازات وساعات وظروف العمل
وغٌرها كحد ادنى.
سابعا ً  :االلتزام بتطابق جدول تقدم العمل الذي ٌقدمه المستثمر مع الواقع على ان ال ٌكون التفاوت
الزمنً اآثر من ستة اشهر و على الهٌئة الوطنٌة لالستثمار وضع شروط جزائٌة فً حالة تجاوز مدة
الستة اشهر آما ان للهٌئة سحب االجازة.
ثامنا ً  :تدرٌب مستخدمٌه من العراقٌٌن وتأهٌلهم وزٌادة آفاءتهم ورفع مهاراتهم وقدراتهم وتكون
االولوٌة لتوظٌف واستخدام العاملٌن العراقٌٌن.
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الفصل الخامس
االعفاءات

المادة(:)35
أوالً ٌ :تمتع المشروع الحاصل على اجازة االستثمار من الهٌئة باالعفاء من الضرائب والرسوم لمدة
(  ) 05عشر سنوات من تارٌخ بدء التشغٌل التجاري وفق المناطق التنموٌة التً ٌحددها مجلس
الوزراء باقتراح من الهٌئة الوطنٌة لالستثمار حسب درجة التطور االقتصادي للمنطقة وطبٌعة
المشروع االستثماري.
ثانٌا ً  :لمجلس الوزراء اقتراح مشارٌع قوانٌن لتمدٌد او منح اعفاءات باالضافة الى االعفاءات
المنصوص علٌها فً البند (اوالً ) من هذه المادة او تقدٌم حوافز او ضمانات او مزاٌا اخرى الي
مشروع او قطاع او منطقة والمدد والنسب التً ٌراها مناسبة وفقا ً لطبٌعة النشاط وموقعه الجغرافً
ومدى مساهمته فً تشغٌل االٌدي العاملة ودفع عجلة التنمٌة االقتصادٌة  ،العتبارات تقتضٌها
المصلحة الوطنٌة.
ثالثا ً  :للهٌئة الوطنٌة لالستثمار زٌادة عدد سنً االعفاء من الضرائب والرسوم ٌتناسب بشكل طردي
مع زٌادة نسبة مشاركة المستثمر العراقً فً المشروع لتصل الى (  ) 04خمسة عشر سنة اذا كانت
نسبة شراكة المستثمر العراقً فً المشروع اكثر من .%45

المادة ) : ( 16
اذا نقل المشروع خالل مدة االعفاء الممنوحة من منطقة تنموٌة الى منطقة تنموٌة اخرى  ،فٌعامل
المشروع الغراض االعفاء المنصوص علٌه فً البند (اوالً) من المادة (  ) 04خالل المدة الباقٌة
معاملة مشارٌع منطقة التنمٌة المنقول الٌها على ان ٌشعر الهٌئة الوطنٌة لالستثمار بذلك.

المادة ( : ) 37
كذلك ٌتمتع المشروع الحاصل على اجازة استثمار بما ٌأتً:
أوالً  :اعفاء الموجودات المستوردة الغراض المشروع االستثماري من الرسوم على ان ٌتم ادخالها
الى العراق خالل  3ثالثة سنوات من تارٌخ منح اجازة االستثمار .

10

ثانٌا ً  :تعفى الموجودات المستوردة الالزمة لتوسٌع المشروع او تطوٌره او تحدٌثه من الرسوم اذا
ادى ذلك الى زٌادة الطاقة التصمٌمٌة  ،على ان ٌتم ادخالها خالل (  )3ثالثة سنوات من تارٌخ
اشعار الهٌئة بالتوسع او التطوٌر  ،وٌقصد بالتوسع الغراض هذا القانون اضافة موجودات رأسمالٌة
ثابته بقصد زٌادة الطاقة التصمٌمٌة للمشروع من السلع او الخدمات او المواد بنسبة تزٌد على ( 04
 )%خمسة عشر من المئة اما التطوٌر فٌقصد به الغراض هذا القانون استبدال مكائن متطورة
بمكائن المشروع آالً او جزءاً او اجراء تطوٌر على االجهزة والمعدات القائمة فً المشروع باضافة
مكائن او اجهزة جدٌده او اجزاء منها بهدف رفع الكفاءة االنتاجٌة او تحسٌن وتطوٌر نوع المنتجات
و الخدمات .
ثالثا ً  :تعفى قطع الغٌار المستوردة الغراض المشروع من الرسوم على ان ال تزٌد قٌمة هذه القطع
على (  ) % 05عشرٌن من المئة من قٌمة شراء الموجودات بشرط ان ال ٌتصرف بها المستثمر
لغٌر االغراض المستوردة من اجلها.
رابعا ً  :تمنح مشارٌع الفنادق والمؤسسات السٌاحٌة والمستشفٌات والمؤسسات الصحٌة ومراآز
التاهٌل والمؤسسات التربوٌة والعلمٌة اعفاءات اضافٌة من رسوم استٌراد االثاث والمفروشات
واللوازم الغراض التحدٌث والتجدٌد مرة كل )4اربع سنوات فً االقل على ان ٌتم ادخالها الى
العراق او استعمالها فً المشروع خالل (  )3سنوات من تارٌخ صدور ) قرار الهٌئة بالموافقة على
قوائم االستٌرادات و آمٌاتها  ،بشرط ان الٌتم استخدامها لغٌر االغراض المستوردة من اجلها.

المادة ) : ( 18
اذا تبٌن ان موجودات المشروع المعفاة آلها او بعضها من الضرائب والرسوم قد بٌعت خالفا ً الحكام
هذا القانون او استعملت فً غٌر المشروع او استخدمت فً غٌر االغراض المصرح بها فعلى
المستثمر تسدٌد الضرائب والرسوم والغرامات المتحققة علٌها وفقا ً للقانون.

الفصل السادس
اجراءات منح اجازة االستثمار وتأسيس المشاريع

المادة (:)39
أوالً ٌ :حصل المستثمر على االجازة اضافة الى حصوله على باقً االجازات لغرض التمتع بالمزاٌا
واالعفاءات التً تقدمها الهٌئة.
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ثانٌا ً  :تمنح الهٌئة اجازة االستثمار او تاسٌس المشروع بناء على طلب ٌقدم الٌها من المستثمر وفق
شروط مٌسره تعدها الهٌئة  ،وٌشتمل الطلب الذي ٌتقدم به المستثمر على االمور التالٌة:
أ  -ملء استمارة الطلب المعدة من قبل الهٌئة.
ب  -آفاءة مالٌة من مصرف معتمد.
ج  -المشارٌع التً قام بها المستثمر فً العراق او خارجه.
د  -تفاصٌل المشروع المراد االستثمار فٌه وجدواه االقتصادٌة.
ه  -جدول زمنً النجاز المشروع.

المادة ( :)60
أوالً  :للهٌئة اصدار اجازة التأسٌس من خالل انشاء نافذة واحده فً االقلٌم او المحافظة غٌر
المنتظمة فً اقلٌم تضم مندوبٌن مخولٌن من الوزارات والجهات ذات العالقة وتقوم الهٌئة بمنح
اجازة تأسٌس المشروع والحصول على الموافقات من الجهات االخرى وفقا ً للقانون.
ثانٌا ً  :للهٌئة ان تس اعد المستثمر فً الحصول على اجازة التأسٌس من خالل تولٌها مفاتحة االجهات
المختصة واستطالع اراء تلك الجهات فً شأن اصدار اجازة التأسٌس وعلى تلك الجهات اصدار
قرارها بالموافقة او الرفض او طلب التعدٌل خالل (  ) 04خمسة عشر ٌوما ً من تارٌخ تبلغها  ،وٌعد
عدم الرد من الجهة المطلوب منها الرأي موافقة وفً حالة الرفض ٌجب ان ٌكون الرفض مسببا ً.
ثالثا ً  :فً حالة الخالف بٌن قرار الهٌئة الوطنٌة لالستثمار والجهة االخرى ذات العالقة فً منح
اجازة تأسٌس غٌر هٌئات االقالٌم ٌرفع الخالف الى رئٌس الوزراء للبت فٌه.
رابعا ً  :عند رفض طلب التأسٌس فلصاحب الطلب التظلم لدى رئٌس هٌئة االقلٌم او المحافظة المعنٌة
بالطلب خالل (  04خمسة عشر ٌوما ً من تارٌخ تبلغه بقرار الرفض  ،وٌبت رئٌس الهٌئة المعنٌة فً
التظلم المقدم خالل مدة (  )7سبعة اٌام ولصاحب الطلب االعتراض على قرار رئٌس الهٌئة المعنٌة
برفض تظ لمة لدى الجهة التً ترتبط بها الهٌئة المعنٌة خالل  ) 04خمسة عشر ٌوما ً من تارٌخ
رفض التظلم وٌعد قرارها باتا ً.
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الفصل السابع
أحكام عامة
المادة ( : ) 63
ٌتكون رأس مال المشروع المشمول بأحكام هذا القانون مما ٌاتً:
أوالً  :النقد المحول الى العراق عن طرٌق المصارف والشرآات المالٌة او اٌة طرٌقة قانونٌة اخرى
بهدف استثماره الغراض هذا القانون.
ثانٌا ً  :االموال العٌنٌة والحقوق المعنوٌة الموردة للعراق او المشتراة من االسواق المحلٌة بواسطة
النقد المحول للعراق وهً:
أ  -اموال عٌنٌة لها عالقة بالمشروع.
ب  -المكائن واالالت والمعدات واالبنٌة واالنشاءات ووسائل النقل واالثاث واللوازم المكتبٌة الالزمة
القامة المشروع.
ج  -الحقوق المعنوٌة التً تشمل براءات االختراع والعالمات التجارٌة المسجلة والمعرفة الفنٌة
والخدمات الهندسٌة واالدارٌة والتسوٌقٌة وما فً حكمها.
ثالثا ً  :االرباح والعوائد واالحتٌاطٌات الناجمة عن استثمار رأس مال فً العراق فً المشروع اذا
تمت زٌادة رأس مال هذا المشروع او اذا استثمرت فً مشروع اخر مشمول باحكام هذا القانون.

المادة ) : ( 22
ٌتمتع المستثمر االجنبً بمزاٌا اضافٌة وفقا ً التفاقٌات دولٌة بٌن العراق ودولته او اتفاقٌات دولٌة
متعددة االطراف آان العراق قد انضم الٌها.

المادة ) : ( 23
اذا انتقلت ملكٌة المشروع خالل مدة االعفاء الممنوحة لها فٌستمر تمتع المشروع باالعفاءات
والتسهٌالت والضمانات التً منحت له حتى انقضاء تلك المدة  ،على ان ٌواصل المستثمر الجدٌد
ال عمل فً المشروع فً االختصاص ذاته او فً اختصاص اخر بعد موافقة الهٌئة وٌحل محل
المستثمر السابق فً الحقوق وااللتزامات المترتبة بموجب احكام هذا القانون.
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المادة (:)64
أوالً  :للمستثمر  ،بموافقة الهٌئة  ،بٌع الموجودات المعفاة او التنازل عنها الى مستثمر اخر مستفٌد
من احكام هذا القانون على ان ٌستعملها فً مشروعه.
ثانٌا ً  :للمستثمر بعد اشعار الهٌئة بٌع الموجودات المعفاة الي شخص او مشروع اخر غٌر مشمول
باحكام هذا القانون بعد دفع الرسوم والضرائب المستحقة عنها.
ثالثا ً  :للمستثمر بموافقة الهٌئة اعادة تصدٌر الموجودات المعفاة.

المادة ) : ( 25
اذا اندمجت شرآتان او مؤسستان او اآثر فتكون الشرآة او الكٌان الجدٌد الناتج عن الدمج ملزما ً
بتنظٌم حسابات مستقلة لكل مشروع قبل الدمج لتسجٌل وتطبٌق االعفاءات والتسهٌالت المنصوص
علٌها فً هذا القانون خالل المدة المتبقٌة من االعفاء.

المادة ( :)66
ٌستمر اي مشروع جرت الموافقة علٌه بمقتضى احكام القوانٌن السابقة فً االستفادة من االعفاءات
التً منحت له بموجب ذلك القانون حتى انقضاء مدة االعفاء وبشروطه.

المادة ( :) 67
المنازعات الناشئة بٌن االطراف الخاضعٌن الحكام هذا القانون ٌطبق علٌهم القانون العراقً مالم
ٌتفقوا على خالف ذلك بغٌر الحاالت التً تخضع الحكام القانون العراقً حصراً او ٌكون فٌها
االختصاص للمحاكم العراقٌة.
 .0تخضع المنازعات الناتجة عن عقد العمل حصراً الحكام القانون العراقً وٌكون االختصاص فٌها
للمحاكم العراقٌة  ،وٌستثنى من ذلك العامل غٌر العراقً اذا نص عقد العمل على خالف ذلك.
 .0اذا ك ان اطراف النزاع من غٌر العراقٌٌن وفً غٌر المنازعات الناتجة عن جرٌمة ٌجوز
للمتنازعٌن االتفاق على القانون الواجب التطبٌق والمحكمة المختصة او اي اتفاق اخر لحل النزاع
بٌنهم
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 .3اذا ترتب عن نزاع ب ٌن الشرآاء او بٌن مالك المشروع والغٌر فً مشروع ٌخضع الحكام هذا
القانون توقف العمل لمدة تزٌد عن ثالثة اشهر ٌجوز للهٌئة سحب الترخٌص و الطلب الى مالكً
المشروع تسوٌة أمره خالل مدة ال تتجاوز ثالثة شهور  ،واذا مرت هذه المدة دون تسوٌة االمر بٌن
الشرآاء او بٌن مال ك المشروع و الغٌر  ،فان للهٌئة اتخاذ االجراءات القانونٌة لتصفٌة المشروع مع
اذخطار مالك المشروع او احد الشرآاء بذلك وٌتم اٌداع مبلغ التصفٌة فً احد البنوك بعد استٌفاء
حقوق الدولة او اي حقوق للغٌر وبعد صدور حكم قضائً باستحقاقها.
 .5إذا كان احد أطراف النزاع خاضعا ً ألحكام هذا القانون ٌجوز لهم عند التعاقد االتفاق على آلٌة حل
النزاع بما فٌها االلتجاء إلى التحكٌم وفقا ً للقانون العراقً أو أي جهة أخرى معترف بها دولٌا ً.
 .4المنازعات الناشئة بٌن الهٌئة أو أي جهة حكومٌة وبٌن أي من الخاضعٌن ألحكام هذا القانون فً
غٌر ال مسائل المتعلقة بمخالفة احد أحكام هذا القانون  ،تخضع للقانون و المحاآم العراقٌة فً المسائل
المدنٌة  ،أما فً المنازعات التجارٌة فٌجوز لألطراف اللجوء للتحكٌم على أن ٌنص على ذلك فً
العقد المنظم للعالقة بٌن األطراف.

المادة ) : ( 28
فً حالة مخالفة المستثمر ألي من األحكام الواردة فً هذا القانون فللهٌئة تنبٌه المستثمر آتابة إلزالة
المخالفة خالل مدة محدده  ،وفً حالة عدم قٌام المستثمر بإزالة المخالفة خالل المدة المحددة تقوم
الهٌئة بدعوة المستثمر أو من ٌمثله لبٌان موقفه وإعطائه مهله أخرى لتسوٌة الموضوع وعند تكرار
ال مخالفة أو عدم إزالتها فللهٌئة سحب إجازة المستثمر التً أصدرتها وإٌقاف العمل فً المشروع مع
احتفاظ الدولة بحقها فً حرمان المستثمر من اإلعفاءات واالمتٌازات التً منحت له من تارٌخ تحقق
المخالفة مع احتفاظ الغٌر بحقه فً المطالبة بالتعوٌض عن الضرر من جراء هذه المخالفة ودون
اإلخالل بأي عقوبات أو تعوٌضات أخرى تنص علٌها القوانٌن النافذة.

المادة ( : ) 69
تخضع جمٌع مجاالت االستثمار ألحكام هذا القانون باستثناء ما ٌأتً:
أوال  :االستثمار فً مجالً استخراج وإنتاج النفط والغاز.
ثانٌا ً  :االستثمار فً قطاعً المصارف وشرآات التامٌن.
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المادة ( : ) 10
لمجلس الوزراء:
أوالً  :إصدار أنظمة لتسهٌل تنفٌذ أحكام هذا القانون.
ثانٌا ً  :إصدار أنظمة داخلٌة تحدد تشكٌالت الهٌئة وتقسٌماتها ومهامها وسٌر العمل فٌها وصالحٌات
الهٌئة والشؤون المالٌة وشؤون الموظفٌن و أٌة أمور أخرى.

المادة ( :) 13
للهٌئة إصدار تعلٌمات لتسهٌل تنفٌذ األنظمة الصادرة عن مجلس الوزراء وفق أحكام هذا القانون.

المادة ) : ( 32
تسري أحكام هذا القانون على مشارٌع القطاع المختلط والقطاع الخاص القائمة والعاملة وبطلب من
إدارتها وموافقة الهٌئة دون اثر رجعً.

المادة ( : ) 11
ال ٌعمل بأي نص ٌتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة ( : ) 14
ٌلغى أمر سلطة االئتالف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (  ) 33لسنة .0553

المادة ( : ) 15
ٌلغى قانون االستثمار العربً الصادر عن مجلس قٌادة الثورة المنحل رقم (  ) 20لسنة 0550
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المادة ( : ) 16
ٌنفذ هذا القانون من تارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة.
األسباب الموجبة من اجل دفع عملٌة التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة وتطوٌرها وجلب الخبرات
التقنٌة والعلمٌة وتنمٌة الموارد البشرٌة وإٌجاد فرص عمل للعراقٌٌن بتشجٌع االستثمارات ودعم
عملٌة تأسٌس مشارٌع االستثمار فً العراق وتوسٌعها وتطوٌرها على مختلف األصعدة االقتصادٌة
ومنح االمتٌازات واإلعفاءات لهذه المشارٌع  ،شرع هذا القانون .

قانون التعديل األول لقانون االستثمار رقم (:)31
صادق مجلس النواب العراقً فً  03تشرٌن االول  0553على قانون التعدٌل االول لقانون
االستثمار كما صادق علٌه مجلس الرئاسة ،ومن اهم ما تضمنه التعدٌل:





السماح لغٌر العراقٌٌن بتملك االراضً الغراض مشارٌع االسكان حصرا.
شمول الشراكات االستراتٌجٌة مع الشركات العامة المملوكة للدولة بمزاٌا قانون االستثمار.
منح هٌئات االستثمار فً المحافظات غٌر المنتظمة فً اقلٌم الشخصٌة المعنوٌة لتمكٌنها من
اداء مهامها بصورة اكثر فاعلٌة.
جمع واحصاء االراضً العائدة ملكٌتها للدولة وحصرها تحت تصرف الهٌئة الوطنٌة
لالستثمار لغرض تخصٌصها للمشارٌع االستثمارٌة

الهٌئة الوطنٌة لالستثمارhttp://www.investpromo.gov.iq/index.php?id=146 :
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