نظام االستثمار رقم ( )2لسنة 2009
المادة  -1 -تسري إحكام هذا النظام على :
أوال – األشخاص الراغبٌن باالستثمار بعد الحصول على إجازات االستثمار التً تصدر وفقا ً ألحكام قانون االستثمار رقم ( ) 31
لسنة  6002سواء أكانوا أفراداً أم شركات أم منظمات أم أي شخص معنوي آخر .
ثانٌا ً – النشاطات االستثمارٌة فً المجاالت كافة فٌما عدا االستثمارات المنصوص علٌها فً المادة (  ) 69من قانون االستثمار .
ثالثا ً – المشارٌع االستثمارٌة التً ال ٌقل راس مالها عن (  ) 600000مئتٌن و خمسٌن الف دوالر امرٌكً أو ما ٌعادله بالدٌنار
العراقً .
المادة – 2 -
تسري أحكام المادة (  ) 3من هذا النظام على المشارٌع القائمة والعاملة قبل نفاذ القانون بشرط اتخاذ اإلجراءات اآلتٌة :
أوال – تكٌٌف أوضاع المشروع وفق احكام قانون االستثمار.
ثانٌا – تقدٌم طلب من ادارة المشروع الى الهٌئة .
المادة  -3 -أوال –
تبت الهٌئة فً الطلب المنصوص علٌه فً البند (ثانٌا) من المادة (  )6من هذا النظام خالل (  ) 30عشرة اٌام من تارٌخ تقدٌمه
الٌها.
ثانٌا – أذا رفضت الهٌئة طلب التسجٌل فلصاحب الطلب ان ٌتظلم امام الجهة التً أصدرته أو إمام الجهة التً ترتبط بها خالل
تارٌخ تسجٌل التظلم لدٌها تارٌخ تبلٌغه برفض طلبه وعلٌها ان تبت فً التظلم خالل (  ) 10ثالثٌن ٌوما من عشرة اٌام من ) ( 10
ثالثا -اذا تم رفض التظلم أو انقضت المدة المنصوص علٌها فً البند (ثانٌا) من هذه المادة من دون النظر بالتظلم ،فله أن ٌطعن
بذلك وفق القانون .

الفصل الثاني
مهام واختصاصات الهيئة
المادة -4 -
اوال – تختص الهيئة الوطنية لالستثمار المشكلة بالبند (اوالً ) من المادة (  )4من قانون االستثمار بالمشارٌع االستثمارٌة
االستراتٌجٌة ذات الطابع االتحادي حصراً .
ثانٌا ً – تعد المشاريع االستثمارية التالية مشاريعا استراتيجية ذات طابع اتحادي :
أ -المشارٌع المتعلقة بالبنى التحتٌة التً ال ٌقل رأس مالها عن (  ) 00000000خمسٌن ملٌون دوالر أمرٌكً أو ما ٌعادله بالدٌنار
العراقً .
ب -المشارٌع المشتركة بٌن أكثر من إقلٌم أو محافظة غٌر منتظمة فً إقلٌم .
ج -المشارٌع المتعلقة باستخراج الثروات الطبٌعٌة مع مراعاة ما ورد فً المادة (  ) 69من قانون االستثمار .
د -المشارٌع التً تنشأ بموجب اتفاقٌة تكون جمهورٌة العراق طرفا فٌها .
هـ -مشارٌع الصناعات الهندسٌة والمعدنٌة والبتروكٌمٌاوٌة والدوائٌة وتصنٌع وإنتاج العجالت المختلفة على أن ال ٌقل رأس مالها
عن (  ) 00000000خمسٌن ملٌون دوالر أمرٌكً أو ما ٌعادله بالدٌنار العراقً .
و -مشارٌع تطوٌر المناطق االثارٌة والتارٌخٌة .
ز -مشارٌع النقل كالطرق والموانئ والمطارات وسكك الحدٌد على أن ال ٌقل رأس مالها عن (  ) 10000000ثالثٌن ملٌون دوالر
أمرٌكً أو ما ٌعادله بالدٌنار العراقً .
ح -مشارٌع الكهرباء التً ال تقل طاقتها اإلنتاجٌة عن (  ) 10ثالثٌن مٌكا واط .
ط -مشارٌع الخزانات والسدود ومشارٌع الري التً ال تقل المساحة المروٌة منها عن (  ) 60000عشرٌن ألف دونم .
ي -المشارٌع المتعلقة باالتصاالت .
ك -المشارٌع التً ال ٌقل رأس مالها عن (  ) 3000000000ملٌار دوالر أمرٌكً أو ما ٌعادله بالدٌنار العراقً .
ل -أٌة مشارٌع أخرى ٌقرر مجلس الوزراء اعتبارها استراتٌجٌة ذات طابع اتحادي .
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المادة -5 -
ٌتولى مجلس إدارة الهٌئة الوطنٌة لالستثمار المهام اآلتٌة -:
أوال – وضع سٌاسة استراتٌجٌة وطنٌة عامة لالستثمار ووضع الخطط واألنظمة والضوابط لها .
ثانٌا – تحدٌد اإلجراءات الالزمة لمراقبة ومتابعة وتقوٌم أداء المشارٌع االستثمارٌة من خالل لجان تشكل لهذا الغرض .
ثالثا – تحدٌد القطاعات االستثمارٌة األكثر أهمٌة .
رابعا – إعداد خارطة بمشارٌع االستثمار فً جمهورٌة العراق فً ضوء المعلومات التً ٌتم الحصول علٌها من هٌئات االستثمار
فً االقلٌم او المحافظة غٌر المنتظمة فً أقلٌم وللمجلس أن ٌنسق مع الوزارات ذات العالقة إلعداد هذه الخارطة .
خامسا – اعداد قوائم بفرص االستثمار فً المشارٌع االستثمارٌة االستراتٌجٌة ذات الطابع االتحادي .
سادسا -تحدٌد المناطق التنموٌة للمشارٌع االستثمارٌة .
سابعا -اقتراح المناطق االستثمارٌة اآلمنة وعرضها على مجلس الوزراء للموافقة علٌها .
ثامنا – تشكٌل لجان دائمة تتولى تسٌٌر العمل فً الهٌئة .

الفصل الثالث
الهيكل اإلداري للهيئة
المادة -6 -
اوال – ٌرأس الهٌئة الوطنٌة لالستثمار موظفا ً بدرجة وزٌر ٌكون المسؤول عن تنفٌذ سٌاستها ومهامها .
ثانٌا ً – لرئٌس الهٌئة الوطنٌة لالستثمار نائبا ً بدرجة وكٌل وزارة ٌمارس المهام المنصوص علٌها فً النظام الداخلً للهٌئة .
المادة -7 -
تتكون الهٌئة الوطنٌة لالستثمار من التشكٌالت االتٌة -:
أوال -الدائرة القانونٌة واالدارٌة
ثانٌا  -الدائرة االقتصادٌة .
ثالثا – دائرة العالقات والتروٌج واالعالم .
رابعا – دائرة النافذة الواحدة وخدمات المستثمرٌن .
خامسا – قسم الرقابة والتدقٌق الداخلً .
سادسا – قسم تكنولوجٌا المعلومات .
سابعا -قسم التنسٌق مع المحافظات .
ثامنا – مكتب رئٌس الهٌئة .
المادة -8 -
أوال – ٌدٌر الدوائر المنصوص علٌها فً المادة (  )7من هذا النظام موظف بعنوان مدٌر عام حاصل على شهادة
جامعٌة اولٌة فً االقل ومن ذوي الخبرة واالختصاص وله خدمة فً مجال عمله مدة ال تقل عن (  ) 30خمس عشرة سنة .
ثانٌا – ٌدٌر قسم الرقابة والتدقٌق الداخلً وقسم تكنولوجٌا المعلومات وقسم التنسٌق مع المحافظات ومكتب رئٌس الهٌئة
المنصوص علٌهما فً البنود (خامسا ) و (سادسا ) و(سابعا ) و(ثامنا ) من المادة (  )7من هذا النظام موظف بعنوان مدٌر حاصل
على شهادة جامعٌة اولٌة فً االقل ومن ذوي الخبرة واالختصاص وله خدمة فً مجال عمله مدة ال تقل عن (  )8ثمانً سنوات
.
المادة -9 -
تحدد مهام التشكٌالت المنصوص علٌها فً المادة (  )7من هذا النظام وتقسٌماتها بنظام داخلً ٌصدره مجلس الوزراء
المادة – 30 -
لمجلس االقلٌم والمحافظة التً لم تنتظم فً اقلٌم أن ٌطلب من المرشحٌن لرئاسة او عضوٌة هٌئة االستثمار
تزوٌده بالمستمسكات الالزمة لتأٌٌد توفر الشروط المنصوص علٌها فً البند (ثانٌا ) من المادة (  )0من قانون االستثمار .
المادة – 11 -
اوال – تعد هٌئة االستثمار فً االقلٌم أو المحافظة التً لم تنتظم فً اقلٌم دائرة .
ثانٌا ً – أٌ -دٌر الهٌئة المنصوص علٌها فً البند (اوال) من هذه المادة موظف بعنوان مدٌر عام حاصل على شهادة جامعٌة أولٌة
فً االقل ومن ذوي الخبرة واالختصاص .
ب -لرئٌس الهٌئة نائب بعنوان معاون مدٌر عام حاصل على شهادة جامعٌة أولٌة فً االقل ومن ذوي الخبرة واالختصاص .
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المادة – 12 -
ٌدٌر هٌئة االقلٌم أو المحافظة التً لم تنتظم فً اقلٌم مجلس ادارة ٌحدد سٌر العمل فٌه بنظام داخلً تصدره
الهٌئة .
المادة – 31 -
تراعى احكام الفقرة (ج) من المادة (  )7من قانون االستثمار فً منح اجازات االستثمار للمشارٌع التً تتطلب
استحصال موافقة مجلس الوزراء علٌها .
المادة – 14 -
اوال – ٌتم تخصٌص أو تأجٌر العقارات الالزمة إلقامة المشارٌع باالتفاق بٌن المستثمر ومالك العقار او صاحب حق
التصرف فٌه .
ثانٌا– تعمل الهٌئة على تسهٌل تخصٌص العقارات الالزمة إلقامة المشارٌع بالتنسٌق مع وزارات المالٌة والدفاع والزراعة
والبلدٌات واالشغال العامة ومع أي جهة اخرى ذات عالقة .
ثالثا – تسترشد الهٌئة عند تحدٌد مقابل تخصٌص وتأجٌر العقارات بالضوابط والتقدٌرات واالسعار المعمول بها من الجهات
المنصوص علٌها فً البند (ثانٌاً) من هذه المادة ولها ان تحدد مقابل التخصٌص من دون اللجوء الى المزاٌدة العلنٌة وذلك
بالتنسٌق مع الجهة ذات العالقة .
رابعا – للهٌئة ان تستعٌن بخبراء من جهات حكومٌة واستشارتهم فً تحدٌد القٌمة الحقٌقٌة لألرض .
خامسا – تسلم الجهات المختصة االرض المخصصة للمشروع للمستثمر خالل مدة اقصاها (  ) 10ثالثون ٌوما من تارٌخ
التخصٌص
سادسا– تراعً الهٌئة فً مشارٌع االسكان المنصوص علٌها فً المادة (  ) 30من قانون االستثمار تخصٌص االراضً بأٌة طرٌقة
ال تودي الى نقل الملكٌة وبمقابل مناسب لضمان تخفٌض الكلفة على المستثمر وبالشكل الذي ٌؤدي الى تخفٌض اسعار الوحدات
السكنٌة عند بٌعها للعراقٌٌن بعد اكمال المشروع .
سابعا – ٌمتنع على المستثمر المضاربة باألرض المخصصة إلنشاء مشروعه االستثماري.
المادة – – 15
أوال – تتولى الهٌئة بالتنسٌق مع وزارة المالٌة تخصٌص مبلغ فً الموازنة العامة سنوٌا لمنح قروض مٌسرة
وتسهٌالت مالٌة بواسطة المصارف الحكومٌة للمستثمرٌن العراقٌٌن الحاصلٌن على اجازات االستثمار بموجب قانون االستثمار
.
ثانٌا – ٌلتزم المستثمر العراقً الحاصل على القروض والتسهٌالت المالٌة ان ٌستخدم العمال العراقٌٌن العاطلٌن عن العمل
بشكل ٌتناسب طردٌا مع حجم تلك القروض والتسهٌالت .

الفصل الرابع
االمتيازات الممنوحة للمستثمر
المادة – – 16
أوال – للمستثمر أن ٌحصل على اكثر من اجازة استثمار لممارسة نشاطه االستثماري فً قطاع معٌن او قطاعات
مختلفة .
ثانٌا – للمستثمر ان ٌشتري المشارٌع االستثمارٌة المحلٌة او االجنبٌة الحاصلة على اجازة االستثمار بموجب احكام قانون
االستثمار أو أسهما فٌها دون المضاربة باألرض ووفقا للقانون .
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الفصل الخامس
التزامات المستثمر
المادة – – 17
ٌلتزم المستثمر باألحكام الواردة فً نظام مسك الدفاتر التجارٌة رقم (  )6لسنة  3980ألغراض ضرٌبة الدخل .
المادة – – 18
تحدد مدد اندثار المواد المستوردة للمشروع وفقا ً ألحكام نظام االندثار رقم (  )9لسنة  3994بما فً ذلك :
أوال – اعتماد القٌمة التارٌخٌة للموجودات الثابتة كأساس الحتساب االندثار .
ثانٌا – إطفاء مصارٌف ما قبل التشغٌل التجاري والناشئة عن التشغٌل التجرٌبً للمشروعات خالل مدة اقصاها (  ) 30عشر
سنوات او العمر االنتاجً للمشروع اٌهما اقل .
ثالثا – اعتبار بداٌة الشهر االول الذي ٌلً تارٌخ المباشرة باستخدام أي من الموجودات هو التارٌخ االساسً الحتساب قسط
االندثار الذي ٌجب ان ٌقسم تقسٌما ً متناسبا على االشهر المتبقٌة من السنة المالٌة .
رابعا – تحتسب االندثا
رات على الموجودات الثابتة للمشروع اعتبارا من بدء التشغٌل التجاري .
المادة – – 19
أوال – ٌلتزم المستثمر بالجدول الزمنً المنصوص علٌه فً البند (سابعا) من المادة (  ) 34من قانون االستثمار.
ثانٌا – اذا اخل المستثمر بما ورد فً البند (أوال) من هذه المادة ٌ ،دفع غرامة تأخٌرٌه ٌتناسب مقدارها طردٌا مع طول مدة
التفاوت الزمنً على ان ال تزٌد على ( ) 30 %عشرة من المئة من رأس مال المشروع مع احتفاظ الهٌئة بحقها فً سحب
االجازة .
المادة – – 22
ٌلتزم المستثمر بتدرٌب العاملٌن من العراقٌٌن وتأهٌلهم وزٌادة كفاءاتهم ورفع مهاراتهم بموجب عقود تتضمن
مراحل التدرٌب والتزامات المتدربٌن وفق احكام المادة (  ) 67من قانون العمل رقم (  ) 73لسنة . 3987
المادة – – 21
ٌراعى المستثمر تطابق مقاٌٌس المنتوجات والعملٌات االنتاجٌة للمشارٌع المشمولة بالمواصفات والمقاٌٌس
المطبقة فً جمهورٌة العراق ولدى منظمة المقاٌٌس الدولٌة  ISOأو المقاٌٌس المحلٌة لالتحاد االوربً وبما ٌتفق مع القوانٌن
العراقٌة.
المادة – – 22
ٌلتزم المستثمر صاحب المشروع المنقول من منطقة تنموٌة إلى منطقة تنموٌة اخرى بإشعار الهٌئة الوطنٌة
لالستثمار بهذا االنتقال خالل (  ) 10ثالثٌن ٌوما من تارٌخ االنتقال .
المادة – 23 -
أوال – ٌلتزم صاحب المشروع االستثماري الذي تم توسٌعه أو تطوٌره بإشعار الهٌئة بذلك خالل (  ) 10ثالثٌن ٌوما
من تارٌخ اكتمال التوسٌع أو حصول التطوٌر .
ثانٌا – اذا تطلب توسٌع المشروع استخدام مرافق موجودة فً مناطق خاضعة لهٌئة استثمار اخرى فللمستثمر أن ٌقدم طلب
التوسٌع الى الهٌئة التً أقٌم المشروع ضمن منطقتها والتً تطلب بدورها من الهٌئة التً تقع تلك المرافق ضمن منطقتها
بتقدٌم التسهٌالت الالزمة لمنح االجازات وفقا ً لإلجراءات القانونٌة .
المادة – 24 -
ً
ٌلتزم المستثمر بدفع الفوائد المقررة قانونا مع الضرائب والرسوم والغرامات اذا تحققت احدى الحاالت المنصوص
علٌها فً المادة (  ) 38من قانون االستثمار .
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الفصل السادس
إجراءات منح إجازة االستثمار
المادة – 25 -
تمنح إجازة االستثمار للمستثمر وفقا لما يأتي -:
أوال – أ -تقدٌم طلب الحصول على االجازة الى نافذة واحدة تضم مندوبٌن عن الوزارات والجهات االخرى ذات العالقة .
بٌ -خول المندوبون المنصوص علٌهم فً الفقرة (أ) من هذا البند صالحٌة أتخاذ القرارات الالزمة لمنح اجازة االستثمار .
ثانٌا ً – أ -ملئ نموذج طلب اجازة االستثمار واستمارة المعلومات المعدة من الهٌئة وتوقٌعه من المستثمر أو من ٌخوله قانونا .
ب -إرفاق المستمسكات اآلتٌة -:
 .3تأٌٌد بالكفاءة المالٌة من مصرف معتمد
 .6المشارٌع المنفذة من قبل المستثمر
 .1دراسة الجدوى االقتصادٌة والفنٌة االولٌة للمشروع
 .4الجدول الزمنً لمراحل انجاز المشروع
جٌ -جوز تقدٌم المستمسكات المنصوص علٌها فً الفقرتٌن (أ) و (ب) من هذا البند بالوسائل االعتٌادٌة وااللكترونٌة على ان
ٌبلغ طالب منح االجازة بتسلم تلك المستمسكات خالل ٌومٌن من تارٌخ التسلم .
ثالثا – لرئٌس الهٌئة الوطنٌة لالستثمار أن ٌعٌن مندوبٌن للهٌئة فً اإلقلٌم والمحافظة غٌر المنتظمة فً إقلٌم لفحص وتدقٌق
طلبات المستثمرٌن فً المشارٌع االستراتٌجٌة ومفاتحة الوزارات والدوائر المعنٌة الستحصال موافقاتها وفق االجراءات والمدد
المنصوص علٌها قانونا .
رابعا – تختص النافذة الواحدة فً الهٌئة الوطنٌة لالستثمار بالنظر فً طلبات االستثمار المقدمة لمندوبٌها فً االقلٌم أو
المحافظة غٌر المنتظمة فً ا قلٌم والطلبات المقدمة الٌها بصورة مباشرة بالنسبة للمشارٌع الواقعة فً مناطق لم تشكل فٌها
هٌئات استثمار وال ٌوجد فٌها مندوبٌن للهٌئة .
خامسا – ٌبدا احتساب المدة المحددة لمنح اجازة االستثمار من تارٌخ تسلم النافذة الواحدة لطلب المستثمر فان تبٌن ان الطلب
غٌر مكتمل فان احتساب المدة ٌبدا من تارٌخ اكمال النقص .
سادسا – ٌمارس ممثلو الوزارات والجهات المعنٌة اعمالهم فً وزاراتهم أو فً مكاتب الهٌئة وفقا لما تقرره الهٌئة فً هذا
الشأن لغرض تسهٌل اجراءات منح االجازة ولهم ان ٌحضروا اجتماعات الهٌئة بنا ًء على دعوتهم من مسؤولً الهٌئة .
سابعا – ُتعد الهٌئة نموذجا إلجازة االستثمار تتولى ملئه واصداره لغرض تمكٌن المستثمر من االستفادة من المزاٌا والضمانات
المقررة فً قانون االستثمار .
المادة – 26 -
ً
ً
تمسك الهٌئة الوطنٌة لالستثمار سجال لتسجٌل المستثمرٌن الحاصلٌن على إجازة استثمار وفقا الستمارة معدة لهذا الغرض
ٌملؤها المستثمر وتسلم للهٌئة مباشرة أو بالوسائل االلكترونٌة أو عن طرٌق مندوبٌها فً اإلقلٌم أو المحافظة التً لم تنتظم
فً إقلٌم أو إلى نافذة الهٌئة .

الفصل السابع
االعتراضات
المادة – 27 -
أوال – أ -لصاحب الطلب الذي رفض طلبه التظلم من قرار الرفض أمام مجلس ادارة الهٌئة الوطنٌة لالستثمار خالل
 .تارٌخ تبلغه بقرار الرفض حقٌقة أو حكما عشرة اٌام من ) ( 10
ب -تشكل لجنة برئاسة رئٌس المجلس أو من ٌخوله و عضوٌة اثنٌن من أعضاء مجلس اإلدارة احدهما ممثل من القطاع الخاص
للنظر فً التظلم .
ً
جٌ -بت مجلس اإلدارة أو اللجنة المشكلة فً الفقرة (ب) من هذا البند فً التظلم خالل (  ) 30خمسة عشر ٌوما من تارٌخ
تقدٌمه و ٌعد عدم البت بالتظلم رفضا ً له .
ثانٌا – للمتظلم الذي رفض تظلمه حقٌقة او حكما ً أن ٌعترض أمام رئٌس مجلس الوزراء خالل(  ) 30عشرة أٌام من تارٌخ تبلغه
برفض تظلمه .
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ثالثا ً – ٌبت رئٌس مجلس الوزراء فً االعتراض خالل (  ) 10ثالثٌن ٌوما ً من تارٌخ تقدٌمه و ٌعد عدم البت باالعتراض خالل
المدة المذكورة رفضا ً للتظلم .
رابعا ً – للمعترض الذي تم رفض اعتراضه حقٌقة أو حكما ً أن ٌطعن بقرار الرفض أمام محكمة القضاء اإلداري .
المادة – – 28
ٌبت رئٌس الوزراء بالخالف المنصوص علٌه فً البند (ثالثا ً ) من المادة (  ) 60من قانون االستثمار خالل مدة ال
تزٌد على (  ) 10ثالثٌن ٌوما من تارٌخ رفع الخالف إلٌه و ٌعد عدم البت بالخالف رفضا ً لطلب التأسٌس .
المادة – – 29
اوال – لطالب إجازة االستثمار الذي تم رفض طلبه إن ٌتظلم إمام رئٌس هٌئة اإلقلٌم أو المحافظة غٌر المنتظمة
فً إقلٌم المعنٌة حصراً خالل (  ) 30خمسة عشر ٌوما ً من تارٌخ تبلغه بقرار الرفض .
ثانٌا ً – لطالب إجازة االستثمار التظلم من قرارات الهٌئة فٌما عدا قرار رفض التأسٌس امام الهٌئة .
ثالثا ً – أ – لرئٌس هٌئة اإلقلٌم أو المحافظة غٌر المنتظمة فً إقلٌم أن ٌبت فً التظلم خالل (  )7سبعة أٌام من تارٌخ تسجٌل
التظلم فً مكتبه و ٌعد انقضاء المدة المذكورة دون البت بالتظلم رفضا ً له .
ب -للمعترض الذي رفض اعتراضه الطعن بقرار الرفض إمام محكمة القضاء اإلداري .
رابعا ً – للمتظلم الذي رفض تظلمه من الجهة المعنٌة التً ترتبط بها هٌئة اإلقلٌم أو المحافظة غٌر المنتظمة فً إقلٌم إن ٌطعن
بقرار الرفض إمام محكمة القضاء اإلداري .

الفصل الثامن
إحكام عامة
المادة – – 32
تراعً الهٌئة عند منح إجازة االستثمار للمستثمر ما ٌأتً -:
أوال – حجم األٌدي العاملة المحلٌة على إن ال تقل عن ( ) %00خمسٌن من المئة من إجمالً األٌدي العاملة المستخدمة فً
المشروع .
ثانٌا – استخدام مستوى متطور من التكنولوجٌا الحدٌثة .
ثالثا – استخدام المواد األولٌة المحلٌة .
رابعا – سد الحاجة المحلٌة من منتجات المشروع .
المادة – – 31
للمستثمر إن ٌبٌع الموجودات المعفاة من الضرائب و الرسوم أو التنازل عنها إلى مستثمر أخر مستفٌد من إحكام
قانون االستثمار من خالل طلب ٌقدمه للهٌئة و على الهٌئة البت فً الطلب خالل (  ) 30خمسة عشر ٌوما ً من تارٌخ تقدٌمه .
المادة – – 32
للمستثمر إن ٌعٌد تصدٌر الموجودات المعفاة من الضرائب و الرسوم بعد استحصال موافقة الهٌئة على ذلك من
خالل طلب ٌقدم إلٌها للبت فٌه خالل (  ) 10ثالثٌن ٌوما ً من تارٌخ تقدٌمه .
المادة – – 33
ٌتمتع المستثمر بالمزاٌا المقررة فً االتفاقٌات الدولٌة الثنائٌة أو متعددة األطراف و ٌلتزم بااللتزامات المقررة
فٌها إذا كان العراق و دولة المستثمر طرفٌن فٌها .
المادة – – 34
أوال – تقوم الهٌئة بتنبٌه المستثمر المخالف إلحكام هذا النظام بإزالة المخالفة خالل (  ) 10ثالثٌن ٌوما من تارٌخ
تبلغه بالتنبٌه .
ثانٌا – للهٌئة أمهال المستثمر المخالف مدة أخرى ال تزٌد على (  ) 10ثالثٌن ٌوما من تارٌخ انتهاء المدة األولى .
ثالثا – فً حالة عدم إزالة المخالفة و انتهاء المدة المنصوص علٌها فً البندٌن (أوال) و (ثانٌا ) من هذه المادة ٌدفع المستثمر
المخالف الغرامة التاخٌرٌة المنصوص علٌها فً البند ( ثانٌا ) من المادة (  ) 60من هذا النظام مع عدم اإلخالل بأي تعوٌض ٌرد
فً القوانٌن األخرى .
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المادة – 35
ال تمنح إجازة االستثمار فً إحدى الحاالت اآلتٌة :
أوال – إذا اخل المستثمر بأي من االلتزامات المنصوص علٌها فً الفصل الرابع من قانون االستثمار ألكثر من مرة .
ثانٌا – إذا ثبت ارتكاب المستثمر جرٌمة مخلة بالشرف فً داخل جمهورٌة العراق أو خارجها .
ثالثا – إذا تسبب المستثمر بخرق أٌة اتفاقٌة ثنائٌة أو معاهدة دولٌة ٌكون العراق طرفا فٌها .
المادة – – 36
تطبق على المستثمر المشمول بإحكام هذا النظام العقوبات المنصوص علٌها فً القوانٌن النافذة إذا تبٌن إن تارٌخ بدء اإلنتاج
التجاري الذي اشعر به الهٌئة غٌر صحٌح .
المادة – – 37
تتولى الهٌئة ما ٌأتً :
أوال – تحدٌد تارٌخ بدء التشغٌل التجاري و لها فً سبٌل ذلك االطالع على المستندات الالزمة و القٌام بالزٌارات المٌدانٌة لتحدٌد
ذلك .
ثانٌا – إعالم الهٌئة العامة للضرائب و الجهات األخرى ذات العالقة بتارٌخ بدء التشغٌل التجاري .
ثالثا – منح إجازات استثمار للمشارٌع االستثمارٌة الواقعة فً االقلٌم أو المحافظة غٌر المنتظمة فً إقلٌم و التً ال توجد فٌها
هٌئة استثمار .
رابعا – تعدٌل الحد األدنى لرأس مال المشروع المشمول بإحكام قانون االستثمار على ضوء التغٌرات الحاصلة فً مستوى
التضخم و أسعار الصرف أو أٌة أسباب أخرى تراها على إن تستحصل موافقة مجلس الوزراء على هذا التعدٌل .
خامسا – تعدٌل الحد األدنى لرؤوس أموال بعض المشارٌع استثناء من إحكام البند (ثالثا ) من المادة (  )3من هذا النظام و بما
ٌتماشى مع خطتها االستراتٌجٌة بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء على التعدٌل .
المادة – – 38
للمستثمر االعتراض على قرار الهٌئة بتحدٌد تارٌخ بدء التشغٌل التجاري إمام رئٌس الهٌئة خالل (  ) 30عشرة أٌام
من تارٌخ التبلغ به و على رئٌس الهٌئة إن ٌبت فً االعتراض خالل (  ) 30خمسة عشر ٌوما من تارٌخ تسلمه .
المادة – – 39
تعد الهٌئة تقرٌراً عن طبٌعة المشروع و مدى الجدوى و الفائدة التً ٌحققها لالقتصاد الوطنً لالستفادة منه عند
تحدٌد مدة المساطحة أو تجدٌدها .
المادة – – 42
ٌجوز إصدار تعلٌمات و أنظمة داخلٌة لتسهٌل تنفٌذ إحكام هذا النظام .
المادة – – 41
ٌنفذ هذا النظام من تارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة .
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