بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا ألحكام البند )أوالً( من المادة ) (٦١وأحكام
الفقرة )أ( من البند )خامسا ً( من المادة ) (١٣٨من الدستور.
بجلستـه المنعقدة بتاريـخ ٢٠١٠/ ١/٤
قـرر مجلس الرئاسـة
ِ
إصـدار القانون اآلتي:
رقم ) (٢لسنة ٢٠١٠
قانون التعديل األول لقانون االستثمار
رقم ) (١٣لسنة ٢٠٠٦

المادةُ -١-يلغى نص البندين )أوالً( و )ثانيا ً( من المادة ) (٥من القانون ويحل محلھما ما يأتي:
أوالً:
ُتشكل في األقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم ھيئات استثمار تتمتع بالشخصية المعنوية
ويمثلھا رئيسھا أو من يخوله ,وتمول من موازنة اإلقليم أو المحافظة ولھا صالحيات منح إجازات
االستثمار ,والتخطيط االستثماري ,وتشجيع االستثمار ,ولھا فتح فروع في المناطق الخاضعة لھا
بالتنسيق مع الھيأة الوطنية لالستثمار لضمان حسن تطبيق القانون.
ثانيا ً:
أ -يرأس الھيأة موظف من ذوي الخبرة واالختصاص يعين بدرجة مدير عام لمدة ) (٥سنوات
باقتراح من المحافظة غير المنتظمة في إقليم وبموافقة مجلس الوزراء ويكون رئيسا ً لمجلس إدارة
الھيأة.
ب -لرئيس الھيأة نائب ُيعين بدرجة معاون مدير عام لمدة ) (٥خمس سنوات من قبل اإلقليم أو
المحافظة غير المنتظمة في إقليم ,ويكون نائبا ً لرئيس مجلس اإلدارة.
جـ -للھيأة مجلس إدارة يتألف من ) (٧سبعة أعضاء بمن فيھم رئيس الھيأة ونائبه.

دُ -يعين اإلقليم والمحافظة غير المنتظمة في إقليم اثنين من موظفي اإلقليم أو المحافظة غير
المنتظمة في إقليم من العاملين في الدوائر ذوات العالقة ,التقل درجاتھم الوظيفية عن مدير ,أعضاء
غير متفرغين في مجلس اإلدارة لمدة ) (٣ثالث سنوات.
ھـُ -يعين اإلقليم والمحافظة غير المنتظمة في إقليم بناء على اقتراح من رئيس الھيأة ثالثة أشخاص
من القطاع الخاص ومن ذوي الخبرة واالختصاص وحائزين على شھادة جامعية أولية في األقل,
وغير محكوم عليھم بجناية أو جنحة ُمخلة بالشرف أو أشھروا إفالسھم ,أعضاء في مجلس اإلدارة
لمدة ) (٣ثالث سنواتُ ,
وتحدد مكافآتھم وفقا ً للنظام الداخلي للھيأة.
و -يشترط في تعيين رئيس مجلس إدارة اإلقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم ونائبه
وأعضاءه أن يتم بالتنسيق مع الھيأة الوطنية لالستثمار وان ال يكونوا أعضاء في مجلس المحافظة
المحافظ أو معاونيه.
أو من نواب ُ
ز -اليحق للمحافظ أو نائبه أو معاونيه أو رئيس وأعضاء مجلس المحافظة تولي منصب رئيس أو
نائب أو أعضاء ھيأة االستثمار في اإلقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم.
ح -يكون تعيين وإقالة رئيس وأعضاء ھيأة االستثمار في المحافظة غير المنتظمة في إقليم
بالتنسيق مع الھيأة الوطنية لالستثمار.

المادةُ -٢-يلغى نص المادة ) (١٠من القانون ويحل محلهُ ما يأتي:
أوالً:
المستثمر العراقي أو األجنبي بجميع المزايا والتسھيالت والضمانات ويخضع لاللتزامات
يتمتع ُ
المنصوص عليھا في ھذا القانون.

ثانيا ً:
أ -للمستثمر العراقي أو األجنبي حق تملك األراضي والعقارات العائدة للدولة ببدل تحدد أسس
احتسابه وفق نظام خاص وله حق تملك األراضي والعقارات العائدة للقطاعين المختلط والخاص
لغرض إقامة مشاريع اإلسكان حصراً.
ب -توضع إشارة عدم تصرف على سند الملكية إلى حين تنفيذ المستثمر األجنبي التزاماته وبتأييد
من ھيأة االستثمار المانحة لإلجازة.
جـ -يلتزم المستثمر العراقي أو األجنبي بالغرض الذي ملكت من أجله األرض أو العقار ,وبعدم
المضاربة بھما.

المستثمر العراقي أو األجنبي الذي تملك أرضا ً أو عقاراً بموجب ھذا القانون ,في
د -في حالة إخفاق ُ
المبرم مع ھيأة االستثمار المانحة لإلجازة ,تتولى
المحددة في االتفاق ُ
تنفيذ التزاماته ضمن المدة ُ
دائرة التسجيل العقاري وبناء على طلب من الھيأة المذكورة ,إلغاء التسجيل وإعادة األرض أو
العقار إلى مالكھا السابق مقابل إعادة بدل البيع إليه.

المستثمر العراقي أو األجنبي بتشييد الوحدات السكنية خالل الفترة المحددة في االتفاق
ھـ -يلتزم ُ
وبيعھا أو إيجارھا إلى المواطنين وفقا ً لتعليمات تصدر لھذا الغرض .وللمستثمر العراقي أو األجنبي
أن يتصرف ببقية أجزاء المشروع اإلسكاني طيلة فترة اإلجازة وفق شروط االتفاق المبرم معه.
ثالثا ً:
أ -للمستثمر العراقي أو األجنبي حق استئجار األراضي والعقارات من الدولة أو من القطاعين
والمختلط لغرض إقامة المشاريع االستثمارية عليھا لمدة التزيد على مدة اإلجازة والتي
الخاص
ُ
التزيد مدتھا عن ) (٥٠خمسين سنة قابلة للتجديد بعد مراعاة طبيعة المشروع والجدوى االقتصادية
منه.
ب -لھيأة االستثمار المانحة لإلجازة االتفاق مع المستثمر العراقي أو األجنبي على عودة المشروع
إلى الدولة أو اإلقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم بعد انتھاء مدة اإلجازة وبالشروط الواردة
المبرم معه.
في االتفاق ُ
جـ -للمستثمر العراقي أو األجنبي أن ينقل ملكية المشروع االستثماري كال أو جزءاً خالل مدة
اإلجازة إلى أي مستثمر عراقي أو أجنبي أخر ,على أن يواصل المستثمر الجديد العمل في المشروع
في االختصاص ذاته أو في اختصاص آخر بعد موافقة الھيأة المانحة لإلجازة ,ويحل المستثمر
الجديد محل المستثمر السابق في الحقوق وااللتزامات المترتبة عليه بموجب ھذا القانون وأحكام
المبرم مع المستثمر المذكور .في حالة نقل المستثمر العراقي أو األجنبي لملكية المشروع
االتفاق ُ
خالل مدة تمتعه بالمزايا والتسھيالت والضمانات الممنوحة له ,فان المستثمر الجديد يستمر بالتمتع
بھا حتى انقضاء تلك المدة.
د -للھيأة المانحة لإلجازة االتفاق مع المستثمر العراقي أو األجنبي على بقاء المشروع االستثماري
ملكا للمستثمر أرضا ً
وبناء أو بناء حسب ما إذا كان الشروع إسكانيا أو غير إسكاني على التوالي
ً
والتعاقب بعد انتھاء فترة اإلجازة دون التمتع بالمزايا والتسھيالت والضمانات الواردة في ھذا
القانون.

رابعا ً:
أ -تستثنى اإلجراءات الخاصة بإيجار عقارات الدولة للمستثمر العراقي أو األجنبي ألغراض إقامة
المشاريع االستثمارية بموجب ھذا القانون من أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )(٣٢
لسنة  ١٩٨٦أو أي قانون أخر يحل محلهُ ويتم تحديد أسس احتساب بدل اإليجار وفق نظام يصدر
لھذا الغرض.
بُ -تستثنى ُ
األجرات الخاصة بإيجار عقارات الدولة للمستثمر العراقي أو األجنبي ألغراض إقامة
مشاريع اإلسكان بموجب ھذه المادة ,من أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم ) (٢٢لسنة
 ١٩٨٦أو أي قانون أخر يحل محلهُ.

المادةُ -٣-يلغى نص الفقرة )أ( من البند )ثانيا ً( من المادة ) (١١من القانون ويحل محلهُ ما يأتي:
أ -التداول في سوق العراق لألوراق المالية باألسھم والسندات المدرجة فيه واكتساب العضوية في
الشركات المساھمة الخاصة والمختلطة ,واليمنع من ذلك وجود عقارات ضمن موجودات الشركات
المذكورة.

المادةُ -٤-يحذف البند )رابعا ً( من المادة ) (٢٠من القانون ويحل محلهُ ما يأتي:
رابعا ً:
أ -عند رفض طلب التأسيس فلصاحبه أن يطلب إعادة النظر فيه من رئيس ھيأة اإلقليم أو المحافظة
غير المنتظمة في إقليم خالل ) (١٥خمسة عشر يوما ً من تاريخ تبلغه بقرار الرفض وعلى رئيس
الھيأة المعنية البت في الطلب خالل ) (٧سبعة أيام من تاريخ تسجيله في مكتبه.
ب -لصاحب الطلب االعتراض لدى الھيأة الوطنية لالستثمار خالل ) (١٥خمسة عشر يوما ً من
تاريخ صدور قرار الرفض وعلى الھيأة البت في االعتراض خالل ) (١٥خمسة عشر يوما من تاريخ
تسجيله في مكتب رئيس الھيأة الوطنية لالستثمار.

المقدم إليھا فلصاحبه أن يطلب من الھيأة
جـ -إذا رفضت الھيأة الوطنية لالستثمار طلب التأسيس ُ
إعادة النظر فيه خالل ) (١٥خمسة عشر يوما ً من تاريخ تبلغه بقرار الرفض ,وعلى الھيأة أن تبت
في الطلب خالل ) (٧سبعة أيام من تاريخ تسجيله في مكتب رئيس الھيأة ,ويكون قرارھا قابالً
لالعتراض عليه لدى مجلس الوزراء خالل ) (١٥خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ به.

المادةُ -٥-تضاف مادة جديدة إلى الفصل السابع )أحكام عامة( من القانون األصلي وكما يأتي:
ُتلزم وزارات المالية والبلديات واألشغال العامة وأمانة بغداد والبلديات في المحافظات والھيئات
والدوائر غير المرتبطة بوزارة توفير األراضي والعقارات الصالحة إلقامة المشاريع االستثمارية
وإعالم الھيأة الوطنية بأرقامھا ومساحتھا وعائديتھا وجنسھا واستخداماتھا وتتولى الھيأة الوطنية
تخصيصھا إلى المستثمرين العراقيين أو األجانب وفق نظام تقترحه الھيأة الوطنية وبموافقة مجلس
الوزراء.

المادةُ -٦-تضاف فقرة جديدة إلى نص المادة ) (٣٢لتصبح المادة بفقرتين )أ( و )ب( وتقرأ كاألتي:

المختلط والقطاع الخاص القائمة والعاملة وبطلب
أ -تسري أحكام ھذا القانون على مشاريع القطاع ُ
من إدارتھا وموافقة الھيأة دون أثر رجعي.

ب -تشمل مشاريع القطاع العام المتعاقد على تأھيلھا أو تشغيلھا مع القطاع الخاص والمختلط بكافة
المزايا والتسھيالت والضمانات الواردة في القانون ويسري ذلك على المشاريع التي تم التعاقد
عليھا قبل نفاذ ھذا القانون على أن ال يترتب على ذلك ,اإلعفاء من أية رسوم أو ضرائب مستحقة
عليھا قبل نفاذ ھذا القانون.

األسباب الموجبة
من أجل تسھيل وتنظيم العمل في الھيأة الوطنية لالستثمار وخلق مناخ ُمشجع لالستثمار في العراق,
خاصة في قطاع اإلسكان وإزالة المعوقات القانونية التي تعترض سبيله مما ينعكس إيجابا على
شرع ھذا القانون.
تسريع عملية التنمية االقتصادية وإعادة األعمار في العراقُ ,

نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد ) (٤١٤٣في ٢٠١٠/٢/٨

