
 

 3من  1الصفحة 
 

 

 

  -1 -المادة 
هٌئة االستثمار فً االقلٌم او فً تتولى الهٌئة الوطنٌة لالستثمار بالتنسٌق مع  –اوال 

 المحافظة غٌر المنتظمة  فً اقلٌم تحدٌد العقارات المالئمة لتنفٌذ المشارٌع االستثمارٌة .
ٌتم التنسٌق مع الجهة المالكة للعقار فً شـــــأن  تخصٌص العقارات الصالحة إلقامة    –ثانٌا 

 المشارٌع االستثمارٌة      
( ثالثٌن ٌوما من تارٌخ 33مخصص للمشروع الى المستثمر خالل )ٌسلم العقار ال –ثالثا 

التخصٌص خالٌا من الشواغل , وفً حالة عدم التزام الوزارات والجهات غٌر المرتبطة 
( ستٌن ٌوما من تارٌخ طلب الهٌئة 63بوزارة بتسلٌم العقارات المخصصة لالستثمار خالل )

تها بدون بدل الى الهٌئة لتخصٌصها للمشروع الوزراء نقل ملكٌالوطنٌة لالستثمار فلمجلس 
 .االستثماري

 -2-المادة
 -اوال. أ . تشكل لجنة من : 

 رئٌسا -رئٌس الهٌئة الوطنٌة لالستثمار
 عضوا. - غٌر المنتظمة  فً اقلٌم المعنٌة  المحافظة االقلٌم او رئٌس هٌئة استثمار 

 عضوا. –مدٌر عام الهٌئة العامة للضرائب 
 عضوا. –التسجٌل العقاري مدٌر عام 

 عضوا. –ممثل عن الجهة المالكة للعقار او االرض 
ب . تتولى اللجنة المنصوص علٌها فً الفقرة )أ( من هذا البند تقدٌر قٌمة العقارات العائدة 

المشارٌع االستراتٌجٌة والمشارٌع ذات الطابع االتحادي  ألغراضللدولة والقطاع العام 
( مئتان وخمسون ملٌون دوالر 253333333ة التً تكون قٌمتها )والمشارٌع االستثمارٌ

 فأكثر.امرٌكً 
 ثانٌا : أ. تشكل لجان من :

 رئٌسا. - غٌر المنتظمة  فً اقلٌمالمحافظة االقلٌم او رئٌس هٌئة استثمار 
 عضوا . –ممثل عن الهٌئة الوطنٌة لالستثمار 

 عضوا . –ممثل عن الهٌئة العامة للضرائب فً المحافظة 
 عضوا. –ممثل عن دائرة التسجٌل العقاري فً المحافظة 
 عضوا. –ممثل عن الجهة المالكة للعقار فً المحافظة 

 
ب . تتولى اللجان المنصوص علٌها فً الفقرة )أ( من هذا البند تقدٌر قٌمة العقارات العائدة 

( 253333333ها عن  )للدولة والقطاع العام ألغراض المشارٌع االستثمارٌة التً تقل قٌمت
 مئتان وخمسون ملٌون دوالر امرٌكً فأكثر.

للجان المنصوص علٌها فً البندٌن )أوال( و)ثانٌا( من هذه المادة االسترشاد بضوابط  ثالثا.
التقدٌرات المعمول بها لدى الهٌئة العامة للضرائب ودائرة التسجٌل العقاري واالستعانة 

قدٌر قٌمة العقار والخبراء والمختصٌن ألغراض تقدٌر بدالت بالتشرٌعات القانونٌة المختصة بت
 البٌع واالٌجار.

  -3-المادة 
االٌجار المقدرة من اللجان المشكلة  أوال: تلتزم الجهات المالكة للعقارات ببدالت البٌع أو

, وفً حال عدم التزامها تقوم الهٌئة الوطنٌة لالستثمار ( من هذا النظام 2بموجب المادة )
 بعرض محاضر التقدٌر على مجلس الوزراء إلصدار القرار المناسب باعتمادها .

  2017( لسنة  6نظام رقم )
 )) نظام بيع وايجار عق ارات واراضي الدولة والقطاع العام ألغراض االستثمار والمساطحة عليها ((



 

 3من  2الصفحة 
 

التصرفات عقود  بإبرام: تلتزم الجهات المالكة للعقارات المخصصة للمشارٌع االستثمارٌة ثانٌا
 ( ثالثٌن ٌوما من تارٌخ تقدٌر بدالت البٌع او االٌجار او المساطحة33القانونٌة علٌها خالل )

 
( 2وم الهٌئة الوطنٌة لالستثمار بمتابعة وتقوٌم أداء لجان التقدٌر الواردة فً المادة )ثالثا : تق

 من هذا النظام واصدار االوامر الخاصة بتشكٌلها.
  -4-المادة

االراضً المخصصة للمشارٌع السكنٌة ضمن التصمٌم االساس ببدل بٌع قدره أوال: تملك 
أن ٌتولى المستثمر اٌصال البنى التحتٌة %( عشرة من المئة من قٌمة االرض على 13)

%( عشرة بالمائة من المساحة المخصصة 13للمشروع مجانا وتخصٌص نسبة ) الخارجٌة
 للمشروع السكنً للجهة المالكة لغرض استثمارها.

  ٌ ملك المستثمر والمطور والمطور الثانوي االراضً المخصصة ألغراض االسكان التً ثانٌا: 
أن ال تحتسب قٌمة االرض ضمن قٌمة الوحدة  الساس بدون بدل, علىتقع خارج التصمٌم ا

السكنٌة المباعة للمواطن وأن ٌتولى المستثمر اٌصال البنى التحتٌة الخارجٌة للمشروع مجانا 
%( عشرة بالمائة من المساحة المخصصة للمشروع السكنً للجهة 13وتخصٌص نسبة )

 المالكة لغرض استثمارها.
االرض المخصصة للمشارٌع الصناعٌة خارج التصمٌم االساس ببدل بٌع قدره ملك ثالثا: أ. ت  

 .لألرض% من القٌمة الحقٌقٌة 5
ملك االرض المخصصة للمشارٌع الصناعٌة التً تقع التصمٌم االساس ببدل بٌع قدره ت  ب. 
 % من القٌمة الحقٌقٌة لألرض.15

  -5-المادة 
صاحبة حق التصرف بالتنسٌق مع الهٌئة الوطنٌة ؤجر الجهة المالكة للعقار او الجهة ت  

الستثمار االراضً والعقارات المخصصة للمشارٌع االستثمارٌة وفقا للنسب المئوٌة من بدل 
( من هذا النظام وعلى 2ادة )االٌجار السنوي المقدر لكل منها من اللجان المشكلة بموجب الم

 االتً: النحو
لمشروع أو المشارٌع السكنٌة أو المدن السكنٌة المتعددة أوال: أ. االراضً الالزمة لتنفٌذ ا

االغراض مثل المجمع الترفٌهً أو التجاري أو الخدمً ضمن المدن السكنٌة بعد افرازها 
%( سبعة من المئة من قٌمة بدل االٌجار المقدر بنسبة 7مقابل بدل اٌجار او مساطحة قدره )

ستخدم االراضً التً ت   بإعادةم المستثمر %( من القٌمة الحقٌقة لألرض, على أن ٌقو13)
( ستٌن 63الل )للنفع العام مثل الحدائق والشوارع وغٌرها الى الجهات الحكومٌة المعنٌة خ

 ز المشروع مجانا.ٌوما من تارٌخ انجا
  ٌ ستثنى من أحكام الفقرة )أ( أنفا االراضً المخصصة للخدمات العامة غٌر الربحٌة داخل ب . 

 .ٌة مثل مراكز الشرطة واالطفاء ودور العبادةالمجمعات السكن
ثانٌا: االراضً واالبنٌة الالزمة ألغراض تنفٌذ المشارٌع االستثمارٌة الزراعٌة أو الصناعٌة 

 أو الخدمٌة أو السٌاحٌة أو التجارٌة أو الترفٌهٌة وغٌرها على النحو االتً:
الى زٌادة وتحسٌن االنتاج تؤجر االراضً المخصصة للمشارٌع الزراعٌة التً تؤدي  -أ 

بالمصفوفة الفنٌة المعتمدة لدى وزارة الزراعة وكما  الحٌوانً والنباتً من خالل االسترشاد
 ٌأتً :

عشرون  %  23الصالحة للزراعة و لها حصة مائٌة ببدل اٌجار قدره  األراضً المستصلحة
 من المائة .

%  13ائٌة ببدل اٌجار قدره المستصلحة الصالحة للزراعة و لها حصة م األراضً غٌر
 عشرة من المائة.

% 2المستصلحة الصالحة للزراعة و لٌس لها حصة مائٌة ببدل إٌجار قدره  األراضً غٌر
 اثنان من المائة.



 

 3من  3الصفحة 
 

الصالحة للزراعة و لٌس لها حصة مائٌة ببدل إٌجار قدره وغٌر المستصلحة  األراضً غٌر
 %  واحد من المائة.1
المشارٌع الصناعٌة التً تقام فً المناطق التً تحدد ألغراض المشارٌع االستثمارٌة  –ب 

 %( اثنان من المائة .2ة قدره )الصناعٌة ببدل اٌجار او مساطح
نفذ بصٌغة المشارٌع الكهربائٌة والنفطٌة وغٌرها الواقعة خارج حدود البلدٌة التً ت   –ج 
(BOT )بناء, تشغٌل  ( تحوٌل و ,BOO)  بناء, تشغٌل , تملٌك أو غٌرها ببدل اٌجار او

 %( اثنان من المائة.2مساطحة قدره )
المشارٌع الخدمٌة مثل مشارٌع المؤسسات الصحٌة والتعلٌمٌة وغٌرها ببدل اٌجار او  –د 

 %( خمسة من المائة.5مساطحة قدره )
عات الترفٌهٌة وغٌرها المشارٌع السٌاحٌة مثل المدن السٌاحٌة أو مدن االلعاب أو المجم -هــ 

 %( عشرة  من المائة.13ببدل اٌجار او مساطحة قدره )
المشارٌع التجارٌة مثل المراكز التجارٌة و الفنادق و وغٌرها ببدل اٌجار او مساطحة  –و 

%( عشرة  من المائة. للخمس عشرة سنة االولى من تارٌخ بدأ التشغٌل التجاري 13قدره )
%( ثالثة من المائة 3عد انتهاء المدة المذكورة ببدل اٌجار قدره )للمشروع , وتكون النسبة ب

 من قٌمة االرض وٌثبت ذلك فً العقد االستثماري المبرم بٌن الطرفٌن.
  -6-المادة 

 ٌعاد النظر بتقدٌر بدالت االٌجار المنصوص علٌها فً النظام كل خمس سنوات .
  -7-المادة 
بدالت البٌع أو االٌجار أو المساطحة الى الخزٌنة العامة على أن ٌعاد تخصٌصها  تؤول أوال:

 لألرضالى الجهة المالكة  %( خمسون من المائة 53الى الجهة المالكة بعد خصم نسبة )
وتؤول النسبة المتبقٌة من البدل الى موازنة الجهات الحكومٌة المعنٌة بتقدٌم خدمات البنى 

 .و المرافق العامة داخل المشروع التحتٌة الخارجٌة أ
% خمسة من المائة من بدالت بٌع الوحدات السكنٌة للبنى التحتٌة 5تخصٌص نسبة  ثانٌا:

 الخارجٌة التً ٌحتاجها المشروع .
ٌبدأ تارٌخ استحقاق بدل التملٌك أو االٌجار أو المساطحة من تارٌخ بدأ التشغٌل التجاري  ثالثا:

 المشروع خالل المدة المحددة فً العقد . بإنجازأن ٌلتزم المستثمر أو االنتاج للمشروع على 
  -8-المادة 
تسري بدالت البٌع أو االٌجار أو المساطحة الواردة فً هذا النظام على المشارٌع  أوال:

االستثمارٌة السكنٌة الحاصلة على اجازات استثمار نافذة قبل صدور التعدٌل الثانً لقانون 
 حصرا . مساطحهولم تبرم بشأنها عقود تملٌك او  2315( لسنة 53االستثمار القم )

ثانٌا: ال تسري بدالت البٌع أو االٌجار أو المساطحة المحددة بموجب هذا النظام على المشارٌع 
 ألحكاماالستثمارٌة )مع مراعاة الفقر اوال انفا( التً تم تقدٌر بدالت اٌجارها أو بٌعها وفقا 

( لسنة 7االستثمار رقم ) ألغراضنظام بٌع واٌجار عقارات و اراضً الدولة والقطاع العام 
2313 
  -9-المادة 

( 7االستثمار رقم ) ألغراضٌلغى نظام بٌع واٌجار عقارات و اراضً الدولة والقطاع العام 
 2313لسنة 
  -13-المادة 

 * ٌنفذ هذا النظام من تارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة
           

           

    

 د. حيدر العبادي

 رئيس مجلس الوزراء

 21/8/2017والمؤرخ في  4458*تم نشره بجريدة الوقائع العراقية بالعدد 


