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 باسم الشعب

 رئاسة الجمهورية

( من  أولً بناًء على ما اّقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادًا ألحكام البند )
   : صدر القانون االتي ( من الدستور73( والبند )ثالثًا( من المادة )61المادة )

 2019رقم )  ( لسنة 

 قانون 

 االعمارمجلس 

 االولالفصل 

 والتأسيسالتعاريف 

 : ازاءهايقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة ألغراض هذا القانون  -1-المادة 

 .العمارمجلس  المجلس:  -أوًل: 

 .العمارمجلس  ثانيًا: رئيس المجلس: رئيس 

 .المدير التنفيذي: المدير التنفيذي لمجلس العمارثالثًا: 

نسبة المجلس  الممولة من  البنى التحتية الكبرى التنمية و مشاريع وبرامج مشاريع المجلس: رابعًا: 
تزيد كلفتها   والتياو من كليهما القطاع الخاص من  اوالموازنة العامة اإليرادات المدرجة في من 

مشاريع اخرى يحيلها مجلس الوزراء الى    ة و أيأ  ( مائتين وخمسين مليار دينار 250التقديرية على )
   .مجلس ال

 . وتعديالته 2006( لسنة  13رقم ) الستثمارقانون ستثمار: : قانون ال خامساً 
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بالشخصية المعنوية    يتمتع  (العمارمجلس  يسمى )بموجب هذا القانون مجلس    يؤسس  -2-المادة  
 او من يخوله.                              والستقالل المالي والداري ويمثله رئيس المجلس  

 الفصل الثاني 

 أهداف المجلس 

 القيام باآلتي:  إلى   يهدف المجلس -3-المادة 

والتعاقد    ااولوياتهمشاريع المجلس وتحديد    واإلشراف على  وادارةتسهيل  و   وتنفيذوتصميم  تهيئة  اوًل:  
  والمحافظات التحادية والقاليم  الوزارات    بالتنسيق معمباشرة أو  عليها وإحالتها إلى التنفيذ والتشغيل  

 .  قليمإفي غير المنتظمة 

  للمواطنين: زيادة معدلت نمو الناتج المحلي اإلجمالي والدخل الوطني ورفع المستوى المعيشي  ثانياً 

وفي مدخالتها  في مشاريع المجلس العراقيين  وتنمية مهارات العاملين خلق فرص العمل ثالثًا:
 . ومخرجاتها

وتعظيم انتفاع المواطنين العراقيين من ايرادات   : تشجيع توفير الخدمات الساسية للمواطنينرابعاً 
 . الدولة

 . العراق في المباشر وغير المباشر  الخارجي الستثمار معدلت زيادة: خامساً 

 : تنمية وتنويع موارد العراق واستغالل ثرواته وطاقاته البشرية بالشكل المثل.سادساً 

 المالية والصناعية والتجارية للدولة.  والقطاعات: المساهمة في اصالح المؤسسات سابعاً 

 . بموافقة مجلس الوزراء  والستثمار لإلعماروطنية  ات وضع سياس: ثامناً 

 . القانون   بهذا  المشمولة  المشاريع  تنفيذ  في   والجنبي  العراقي  والخاص   المختلط  القطاع   اشراك:  تاسعاً 

 الفصل الثالث 

 تشكيالت المجلس 
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 يشكل المجلس وفقًا لآلتي:   :أولً  -4-المادة 

 رئيسًا.  ............................................................. رئيس مجلس الوزراء  -أ

   لجهاز التنفيذي.ل  اً ورئيس  نائبًا للرئيس  ................................... المدير التنفيذي  -ب

 عضوًا. .................................................................. وزير المالية  –ج 

 عضوًا. .................................................................... وزير النفط  –د 

 عضوًا. ................................................................ وزير التخطيط  –ه 

 عضوًا. ..................................................... األمين العام لمجلس الوزراء  -و

 من المختصين من القطاع الخاص أعضاء خمسة  –ز 
 اعضاء. ...................... والستثمار لعمااأل و  وإدارة المشاريع الكبرى العمار في شؤون 

في مجال  والختصاص الكفاءة و من ذوي الخبرة  مناسباً رئيس مجلس الوزراء من يراه  يرشحثانيًا: 
ويعين بموافقة مجلس الوزراء بدرجة وزير  للمجلس  يالمدير التنفيذلشغل منصب مهام المجلس 

 ويصدر مرسوم جمهوري بالتعيين. 

  بناءً  المادة   هذه من( ـولً أ)  البند من -ز – الفقرة  في عليهم المنصوص  األعضاء اختيار يتم : ثالثاً 
 .الوزراء مجلس  وموافقة  الوزراء مجلس  رئيس  من ترشيح على

 . التنفيذي   المدير  باستثناء متفرغين يكونوا  ان المجلس  أعضاء في يشترط  ل : رابعاً 

( من البند )أوًل( من هذه المادة  زالمنصوص عليه في الفقرة ): يمنح عضو المجلس  خامساً 
 يحددها رئيس المجلس. مكافأة شهرية  

تنظم عضوية األعضاء المنصوص عليهم في الفقرة )ز( من البند )أوًل( من هذه المادة  :  سابعاً 
 األحكام التالية: وفق 
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الشروط   نظاما يحدد فيه  تشكيل المجلسمن في السنة األولى  مجلس الوزراءيصدر  -أ
إجراء  ، ولمجلس الوزراء   ختيار األعضاءل  واآلليات الواجب تطبيقها ومعايير المفاضلة 

 التعديالت بعد ذلك باقتراح من المجلس. 
في الدفعة األولى من األعضاء عند تأسيس  ، ويتم  (2) بسنتينالعضوية   مدة  تحدد -ب

( أعضاء المنصوص عليهم 5( أعضاء بالقرعة من مجموع )3المجلس اختيار ثالثة )
استثناًء ولمرة  في الفقرة )ز( من البند )أول( ، ليستمروا بعضوية المجلس لسنة ثالثة  

 . واحدة
 لمرة ثانية ل يجوز اختيار العضو المنتهية مدته لعضوية المجلس  -ج
،   بواجباته اخالله  حالة في عضويته مدة انتهاء  قبل عضو أي    اعفاء المجلس  لرئيس -د

 . البديل الذي يحل محلهمدة  وتضاف المدة المتبقية من عضوية المعفى إلى 

 نائب رئيس المجلس محل الرئيس عند غيابه.  يحل -5-المادة 

الرئيس أو نائبه بتخويل  : يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهر في األقل بدعوة من أولً  -6-المادة 
 . من الرئيس

المطلقة لعدد أعضائه على ان يكون من بينهم رئيس    األغلبيةتنعقد جلسات المجلس بحضور    ثانيًا: 
 المجلس او نائبه. 

م رئيس الجلسة وإذا  عدد اصوات الحاضرين بضمنه بأغلبية: تتخذ قرارات وتوصيات المجلس ثالثاً 
 . رئيس الجلسةتساوت الصوات يرجح الجانب الذي صوت معه 

رابعًا: لرئيس المجلس دعوة من يراه مناسبًا لحضور اجتماعات المجلس من غير األعضاء دون 
 ان يكون له حق التصويت. 

 

 الفصل الرابع 

 مهام المجلس 

 : اآلتيةيتولى المجلس القيام بالمهام   -7-المادة 
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ربحية  قيمة  أعلىوفق مبادئ المنافسة والشفافية والرصانة والعدالة وتحقيق : التفاوض والتعاقد أولً 
بما في ذلك التعاقد مع المنظمات الدولية    الجنبية لتحقيق اهدافه  مع الجهات العراقية أو  ، أو تنموية

تقديم الدراسات والتصاميم والنماذج القياسية للعقود والوثائق  وشركات الخبرة الرصينة الدولية ل 
والخدمات والمواد والستشارة وأية أمور لها عالقة بأعمال المجلس ، ويتم ذلك وفق األنظمة  

، ول تسري عليها  فيما يتعلق بمشاريعه المجلس الخاصة التي يصدرهاوالتعليمات والضوابط 
 . تنظم تعاقد الجهات الحكوميةالتشريعات ذات الصلة التي  

وضع النظمة والسياسات والخطط والمواصفات والبرامج  ، يتعلق بمشاريع المجلس  فيماثانيًا: 
 زم وزارات الدولة ودوائرها والقطاع الخاص بتنفيذها. تالتي تل والقرارات

 ثالثًا: اقرار الخطط وتنفيذها وتعديلها وأساليب تمويلها وتشغيلها. 

ير تمويل او ضمانات تمويل أو تسهيالت مالية للمشاريع المشمولة بأحكامه بالتنسيق مع  رابعًا: توف
 المؤسسات المالية العراقية والجنبية.    

بموافقة مجلس  بل ضمان سيادي  : الموافقة على تمويل أو ضمان تمويل مشاريع المجلس مقاخامساً 
 . الوزراء

والمؤسسات داخل العراق وخارجه لشراء واستئجار األموال المنقولة  سادسًا: التعاقد مع الشركات 
 وغير المنقولة الالزمة لتحقيق اغراضه.

 جميع مشاريع المجلس.  ل: الشراف والرقابة والمتابعة سابعاً 

  أو الجهات غير المرتبطة بوزارة  أوالوزارات  أوصالحيات أخرى يخولها مجلس الوزراء   أيةثامنًا:  
 ويقبلها المجلس.  قليمفي االمحافظات غير المنتظمة  أوالقاليم  

الستثمار الوطنية المنصوص عليها في   هيأةللمجلس صالحية ومهام واختصاص  -8-المادة 
، ومنها منح الجازة  فيما يخص مشاريع المجلس 2006سنة ( ل13قانون الستثمار رقم )

 .  وفقًا لنظام يصدره المجلس الستثمارية 

 ولرئيس الجلسة أن يقرر جعل الجلسة علنية  سرية، جلسات المجلس  -9-مادة 
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 يعتمد المجلس الوسائل التالية لتحقيق اهدافه:  -10-المادة 

 . المجلسمشاريع  انجازومتابعة  : إنشاء وتطوير أولً 

  ، بتشغيلهاالتي تقوم    وأ  المنفذة،إحالتها للجهات    على  والموافقة  المجلس: دراسة وتمويل مشاريع  ثانياً 
 معها.  والتعاقد 

بضمنها  الخاصة والمختلطة والعامة في الشركات  والشراكة  المشاركة و  الستثمارالتأسيس و : ثالثاً 
   . اً نقد أو عيناً المشاريع   أوالمصارف  أوالصناديق    أوالشركات القابضة 

المجلس    لنقل ملكية أسهم مشاريع   األولويةعلى أن تكون    لتحقيق اهدافه  واألرباح   السهم  بيع رابعًا:  
 .   أو نقل الملكية أو اإلصدار  الكتتابللمواطنين العراقيين عند  

خامسًا: للمجلس في الحالتين المنصوص عليهما في البندين )ثالثًا ورابعًا( من هذه المادة أن يعرض  
في   الدراجباألسهم عند البدء بالمشاريع أو عند  الكتتاب للجمهور العراقي أوًل ومن ثم األجنبي 

 األسواق المالية داخل العراق وخارجه. 

: توزع أرباح األسهم المملوكة للمجلس في مشاريعه للمواطنين العراقيين بدون مقابل وخالل  سادساً 
مجلس  ول  .يصدره المجلس  وفق نظام  تشغيل التجاري الناجح للمشروع المن تاريخ    مدة يقررها المجلس 

 بطلب من المجلس. الوزراء استثناء بعض المشاريع 

على   فيهاذلك عقود الشراكة بما  قانونية ، ويشملمن أساليب التعاقد ال  سابعا: للمجلس اعتماد اي
والتملك  اسلوب التشييد    او(  BOT، اسلوب التشييد والتشغيل ونقل الملكية )سبيل المثال ل الحصر  

 . BOOT) )ونقل الملكية  والتشغيل 

  -11 - المادة

  تنفيذ وضع و  بشأن األخرى القطاعية والجهات ذات العالقة  الوزارات للمجلس التنسيق مع  :أولً 
 . بعد مصادقة مجلس الوزراء الخطط والمشاريع والبرامج المختلفة 

 . مصالح أخرى تعطى األولوية لمشاريع المجلس عند التنازع مع مشاريع أو ثانيًا: 

 تشمل: لسلطتين التنفيذية والتشريعية  تقارير سنوية ل  يلتزم المجلس بتقديم -12-المادة
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 تفصيليًا لموارد الدولة المستغلة وغير المستغلة.  كشفاً أوًل: 

للسنة السابقة يبين فيه ما أنجز من  وأدائه المجلس  أعمالعن  متكامالً ثانيًا: تقريرًا ماليًا وفنيًا 
 مشاريع المجلس والواردات والنفقات والتحديات. 

بناء على طلب من إحدى السلطتين التشريعية أو   استثنائية ثالثًا: أية تقارير أخرى دورية أو 
 . التنفيذية

 . المدير التنفيذييديره  جهاز تنفيذي: للمجلس  أولً  -13-المادة 

 من التشكيالت اآلتية:   الجهاز التنفيذي: يتكون ثانياً 

 المدير التنفيذي. مكتب   - أ
 الدراسات والتخطيط الستراتيجي   مكتب  - ب
 الستثمار والتمويل.  مكتب  - ج
 المالي.  المكتب القانوني واإلداري و   - د

 المشاريع.   إدارة مكتب  - ه
 وخدمات المشاريع.  الترويجمكتب   - و
 العالم.العالقات العامة و  قسم  - ز
 قسم الرقابة والتدقيق الداخلي.    - ح

ذو  من هذه المادة مدير  )ثانيًا(: يدير كل مكتب من المكاتب المنصوص عليها في البند ثالثاً 
  حاصالً يكون  ويفضل مناللغات الحية بمستويات عالمية واجادة احدى   تينعالي خبرة وكفاءة 

 المكتب. على شهادة عليا في مجال اختصاص 

 : تيةاآل المهام   في حدود مشاريع المجلس الجهاز التنفيذييتولى  -14-المادة 

  الخطط والمشاريع والبرامج السنوية واساليب التمويل  وتفصيل وتطويرواعداد : اقتراح أولً 
   .أو كليهما التنموي أو  قتصاديال  هااسس مردودللمشاريع وآليات التنفيذ المناسبة على 

 يوافق عليها المجلس.  المشاريع التي  نجاحإل الرقابة والشراف والمتابعة ثانيًا: 
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وتحديد أولويات هذه المشاريع ضمن نطاق   هألهدافتحديد واقتراح مشاريع المجلس المناسبة  ثالثًا:
 :رل الحص خدمات المرافق العامة وتشمل على سبيل المثال  أومشاريع البنى التحتية 

 مشاريع اإلسكان   - أ
المشاريع الصناعية الكبرى أو التي ل يسمح للقطاع الخاص الدخول فيها     - ب

 كالصناعات العسكرية 
والنقل النهري والبحري وشبكات    لحديد والمطارات والسكك ا  كالموانئ   مشاريع النقل  - ج

 الطرق واألنفاق لألفراد والبضائع والمترو. 
 مشاريع تطوير وتنفيذ المدن الجديدة.   - د

 المدن الصناعية.  وتنفيذمشاريع تطوير   - ه
 أنتاج الطاقة ونقلها وتوزيعها.   مرافق  - و
 المدن الطبية والتعليمية.   - ز
 القنوات المائية والسدود.   - ح
 ة وزراعة األراضي وشق شبكات الري.الترب  ستصالحامشاريع   - ط
 واألنظمة والشبكات السلكية والالسلكية.  التصالتخدمات   - ي
 . المشاريع السياحية المتعلقة بصيانة اآلثار وإنشاء المدن السياحية  - ك
 . لمالعب الكبيرة والبنى التحتية للمنشآت الرياضيةا  - ل

وله   للمشاريع،التصاميم ودراسات الجدوى وحساب الكلف وإعداد العروض  تهيئةو  إعدادرابعًا: 
 بالخبراء والستشاريين لتحقيق أفضل النتائج وتقليل التكاليف وتالفي التحديات.   الستعانة

الى مجلس   رفعهاو كلفها  وتحديد بالموازنة الستثمارية للمجلس  المشمولة خامسًا: تحديد المشاريع 
 وازنة العامة السنوية. في مشروع المالوزراء إلدراجها 

العروض وتحليل العطاءات واختيار األفضل منها لتنفيذ المشاريع طبقًا إلحكام هذا    ستالم ا  سادسًا: 
بوزارة   المرتبطةمع الوزارات والجهات غير  بالتنسيقواألنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه القانون 

 .  في اقليموالقاليم والمحافظات غير المنتظمة 
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الداء والتعاقد مع الجهات المختصة بالتقويم والتحقق   قياس عالمية رصينة لانظمة سابعًا: اعتماد 
 . والتحقيق من غير الجهات الرسمية

السنوية ورفعها إلى المجلس واعداد مالكه وحساباته    التشغيليةثامنًا: اقتراح مشروع موازنة المجلس  
 الختامية.  

 : اآلتيةالمهام    المدير التنفيذييتولى  -15-المادة 

 : إدارة شؤون المجلس المالية والدارية.  أولً 

 الدورية. ثانيًا: متابعة تنفيذ قرارات المجلس وتقديم التقارير 

 لتعاقد والتنسيب وغيرها. ثالثًا: إصدار األوامر اإلدارية بالتعيين وا 

 رابعًا: تشكيل اللجان التخصصية في مجالت عمل المجلس.

 خامسًا: تشكيل اللجان التحقيقية واللجان الخاصة والمصادقة على توصياتها. 

 س. المجل بتخويل من عقود أية: توقيع سادساً 

ودعوتهم لحضور الجتماعات حسب  سابعًا: التعاقد مع الجهات الستشارية العراقية واألجنبية 
 ضرورة العمل. 

 وخارجه. داخل العراق  العراقي صارف المعتمدة من البنك المركزي المثامنًا: فتح حسابات لدى 

 بعمل المجلس. ذات الصلة  أخرى  اختصاصاتأية ممارسة تاسعًا: 

 

 الفصل الخامس 

 المالية الحكام 

 : يأتي مما المجلس  تمويل مصادر تتكون  -16- المادة

 . التشغيلية النفقات لتغطية  للدولة السنوية التحادية العامة  الموازنة  من المالية  أوًل: التخصيصات
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السنوية  اإليرادات المدرجة في الموازنة العامة التحادية إجمالي   من المائة في  خمسة% 5: ثانياً 
 . واجبة الدفع الضروريةبعد خصم النفقات   المجلس  مشاريع لتمويل

بوزارة والقاليم والمحافظات غير   المرتبطة الوزارات والجهات غير تخصيصات مشاريع  : ثالثاً 
 .إقليم التي تدخل ضمن مشاريع المجلس وفق أحكام هذا القانون في  المنتظمة 

 . للغير المجلس   يقدمها التي   الخدمات وأجور والرسوم األرباح رابعًا:  

أو المودعة في   التشريعات النافذةالمنصوص عليها في   المخصصة للمجلس األموال :  خامساً 
 .وفق القانون  صناديق خاصة بذلك

 . أية موارد أخرى يقبلها المجلسسادسًا  

  -17-المادة 

 لقانون  وفقا  المالية  الرقابة ديوان  وتدقيق رقابة الى وتشكيالته المجلس حسابات  تخضع: أولً 
 .  يصدرها  التي والتعليمات والنظمة  المجلس 

 . وأدائه حساباته لتدقيق عالمية  وتدقيق محاسبة بشركات  الستعانة   للمجلس: ثانياً 

 . الختامية  والحسابات للمجلس السنوية  الموازنة  على بالمصادقة  المجلس يقوم -18- المادة

نظام  ل  اً المواطنين العراقيين وفقتوزع األرباح المتحققة من مشاريع المجلس على  -19-المادة 
 المجلس.  يصدره

 

 السادس  الفصل

 الحكام العامة

  -20-المادة 

ونقل   اختيار وآليات نظامًا يتضمن قواعد محددة  المدير التنفيذي أوًل: يضع المجلس باقتراح من 
 تلك المهام.    إلنجاز الالزمةحسب مهامهم وتحديد المدد  العاملينوتنسيب  
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مؤقتة قابلة   (المتعاقدينأو  الموظفين)من العاملين فيه جميع ثانيًا: تكون التزامات المجلس اتجاه 
 . ول يكون للمجلس مالك وظيفي دائم ، جلسلم المدير التنفيذي لقبل  لإللغاء من 

  -21-المادة 

،   موظفين من أي وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة للعمل في المجلسالأوًل: للمجلس تنسيب 
 .والتقاعد فيعالتر العالوة و وتحتسب مدة العمل في المجلس ألغراض ، بموافقة الجهة المعنية 

  يصدره المجلس ثانيًا: تخضع حقوق وواجبات موظفي الدولة المنسبين للعمل في المجلس الى نظام  
   من قوانين الوظيفة العامة.  استثناء

والشروط  فيه  لجميع المواقع يحدد المجلس باقتراح من المدير التنفيذي الوصف الوظيفي: ثالثاً 
الفصلية أو  تحقيق مستهدفاتها من يشغل كل موقع ومؤشرات األداء الواجب الواجب توفرها في 

 .لالستمرار في الموقعالسنوية 

نظام  وثيقة السلوك المهني وشروط العمل وال المدير التنفيذيالمجلس باقتراح من  يصدررابعًا: 
وتجنب تضارب   المساءلة واألداء بما يعزز أفضل مستويات  هوموظفيالداخلي لعمل المجلس 

 . المصالح

  نقل ويشمل ذلك للمجلس الطلب من مجلس الوزراء تخصيص األراضي لمشاريعه  -22- المادة
  غير   للجهات  أو  للوزارات  المخصصة  األراضي  قطع  تخصيص   وإلغاء  جنسها  وتغيير  األرض   ملكية

  غير  األراضي تلك كانت إذا اقليم في المنتظمة غير المحافظات أو القاليم أو بوزارة المرتبطة
 . متلكئة مشاريع عليها اقيمت  أو  مستخدمة

في  تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والقاليم والمحافظات غير المنتظمة    -23-المادة  
والبلديات بتوفير العقارات الصالحة إلقامة مشاريع المجلس عليها واعالم المجلس بأرقامها   اقليم

رفض الجهة المعنية  ومساحاتها وعائدياتها وجنسها واستخداماتها عند طلب المجلس، وفي حالة 
ها،  من تاريخ طلب المجلس إلي يوماً  ثالثين ( 30خالل ) المذكورةطلبات ال المالكة للعقارات تنفيذ 

بدون بدل ويتولى  ى المجلسإلنقل ملكية الراضي في  البتالطلب من مجلس الوزراء  مجلسلفل
 الجانب.  أو  تخصيصها للمستثمرين العراقيين أولمشاريعه المجلس تخصيصها  
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، والمصادقة على  المختلفة  واغراضها بأنواعهاالموافقات والجازات  إصدارللمجلس  -24-المادة 
  مدة  خاللرفضا مسببا تلك الجهات  في حالة عدم تقديم التصاميم، بالنيابة عن الجهة المختصة 

 طلب المجلس إليها.   إصدار من تاريخ  يوماً  ثالثين (30)

  الثانية اقربائهم إلى الدرجة  أزواجهم أو ل يجوز ألعضاء المجلس أو منتسبيه أو -25-المادة 
 . التعاقد على العمال والمشاريع التي يقرها المجلس

بالتضامن عن  مسؤولينوأعضاء المجلس  المجلس والمدير التنفيذيرئيس  يكون  -26-المادة 
   . المجلس إداء أعمال

  -27-المادة 

 قليم إغير المنتظمة في   في األقاليم والمحافظات مؤقتة أو دائمة أوًل: للمجلس تشكيل  مكاتب

لمتابعة المشاريع المنفذة في   والختصاص من ذوي الخبرة  استشاريةللمجلس تشكيل لجنة  ثانيًا: 
على أن يكون ثلثا أعضائها من سكنة المحافظة التي ينفذ بها المشروع وتنظم آلية  المحافظة 

    .بتعليمات ومكافآتهموالتعاقد معهم  اختيارهم

  العراقيين   من  المجلس  يحددها  نسبة   بتشغيل  المجلس   مشاريع  تنفيذ   على   المتعاقد  يلتزم   -28–  المادة 
 . مهاراتهم ورفع  كفاءاتهم وزيادة  وتأهيلهم تدريبهم التشغيل يتضمن ان على

  -29-المادة 

في السنة  تنفيذها المعد أوًل: يقدم المجلس في شهر أيلول من كل سنة خطة المشاريع والبرامج 
وتعد الخطة مصادقًا عليها بنهاية السنة إذا لم يرفضها    عليها،للمصادقة    الوزراءإلى مجلس  التالية  

 . الوزراءمجلس 

ثانيًا: يتولى المجلس تنفيذ الخطة المنصوص عليها في البند )أوًل( من هذه المادة في بداية السنة  
 ع الخاص العراقي واألجنبي المعنية. غ جميع جهات الدولة والشركات والقطايالمالية وتبل

 

 الفصل السابع 
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 األحكام الختامية 

وإعداد مالكه    للمجلساستحداث أو إلغاء أو دمج التشكيالت اإلدارية    للمدير التنفيذي   -30-المادة  
 السنوي. 

 .1953( لسنة 27قانون مجلس العمار ووزارة العمار رقم ) يلغى -31-المادة 

 للمجلس إصدار أنظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون. -32-المادة 

 ل يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون. -33-المادة 

 من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.  القانون ينفذ هذا  -34-المادة 

 

 األسباب الموجبة

،   فرص العمل خلق ، و وإشراف وتشغيل وحسن تخطيط وإدارةتنفيذ المشاريع الكبرى بفاعلية بغية 
من خالل توزيع   الدولةالعراقيين من موارد  المواطنينوتعظيم استفادة  وتنمية مهارات العاملين ،

في مشاريع المجلس، وتنفيذ مشاريع التنمية ذات    بالكتتاب  األولويةالمشاريع عليهم ومنحهم    أرباح
المادية والبشرية وإقامة قطاعات ناشطة وطنية قادرة    العراق   موارداألهمية القتصادية لتنمية وتنويع  

المام بإقامة البنى التحتية والخدمية وانشاء المشاريع   إلىعلى المنافسة الحرة ودفع عجلة التنمية 
الزراعية والصحية واإلسكان والري ومد الطرق العامة وتشييد الجسور  و  والصناعيةالستراتيجية 

  أساسياً مموًل  األجنبيو ، وتعزيز الجهود لجعل القطاع الخاص العراقي وغيرها وانشاء المطارات
مجلس يتكامل   تأسيس وألجلعلى الموازنة الستثمارية للدولة، الكلي للمشروعات دون العتماد 

يتولى التعاقد والرقابة  لكي  واسعةمع باقي مؤسسات الدولة ويتمتع بصالحيات ويتوازن  باألهداف
 والشراف ومتابعة المشاريع وادامة تشغيلها وفقًا للمعايير والمفاهيم العالمية. 

 شــــــرع هـــذا القانــــــــون.


