
 لية منح االجازة االستثماريةآالوثائق المطلوب تقديمها من المستثمر وحسب مراحل 

 لتقديم على الفرصة االستثماريةل الوثائق المطلوبة اوالً : مرحلة

الواحدة حصراً للتقدٌم على الفرصة  طلب ٌقدم من المستثمر الى شعبة استعالمات النافذة -1

االستثمارٌة المعلنة على ان ٌتضمن اسم المشروع ونوعه وٌثبت علٌه اسم صاحب الطلب والبرٌد 

 االلكترونً ورقم الهاتف بصورة واضحة

 ( للمستثمر او الشركة المستثمرة ٌتضمن:CVملف تعرٌفً ) -2

 . نبذة عن الشركة المستثمرة او المستثمر   -  أ

 االوراق الثبوتٌة للمستثمر الطبٌعً .  -ـ ب

 مصادق من الجهات الرسمٌة . الشركة تأسٌسعقد   -ـج

 . الشركة او فرعها فً العراق تأسٌسشهادة    - د

 مصادقة من الجهات الرسمٌة . محاضر اجتماع الهٌئة العامة للشركة   -ـه

 .االعمال السابقة   - و

 . كادر الشركة  - ز

 . لشركةموجودات ا  -ـح

مع  أو حسب رأي القسم المختص االعمال المماثلة المنجزة للشركة المنفذة وبما ال ٌقل عن عملٌن -3

 .شهادة االنجاز النهائً

مع  منفذة ذات اعمال مماثلة منجزةمذكرة تفاهم مع الشركة المنفذة اذا لم ٌمتلك المستثمر شركة  -4

 هااوراق تسجٌل

ٌعزز  او ماالمالءة المالٌة للمستثمر وتتضمن كشف بالحساب المصرفً للسنة االخٌرة ان وجد  -5

المنقولة وغٌر المنقولة او اي وثائق اخرى ٌستطٌع صاحب  باألموالمقدرته المالٌة مثل كشف 

 الطلب تقدٌمها

 . الحسابات الختامٌة وقائمة المركز المالً للشركة المستثمرة للسنتٌن االخٌرتٌن -6

 

 

 

ٌوم من تارٌخ  15ٌتم اخذ توقٌع مقدم الطلب على قٌامه بتقدٌم ما مطلوب اعاله خالل فترة  مالحظة :

 عتبر طلبه مرفوضاً من قبل الهٌئة .( اعاله وبخالفه 1ٌالتوقٌع على الطلب الوارد فً النقطة )



 لغرض المفاضلة مرحلة الوثائق المطلوبة من المستثمر ثانياً :

 استمارة المعلومات للمشروع االستثماريملئ نموذج  -1

 (من مكتب استشاري معتمد )مصادقة   دراسة الجدوى االقتصادٌة والفنٌة للمشروع  -2

 (من مكتب استشاري معتمد )مصادق نجاز المشروع )جدول تقدم العمل(جدول زمنً ال -3

وخرائط الوحدات  ( مع الواجهات المعمارٌةsite plansالتصامٌم االولٌة للمشروع ) -4

 (من مكتب استشاري معتمد )مصادقة    السكنٌة )للمشارٌع السكنٌة( 

ً  تقدٌم تقرٌر االثر البٌئً للمشروع من الجهات المعتمدة لدى وزارة -5  الصحة والبٌئة. علما

ومدن االلعاب التً ال  الطابقٌنذات  ان المشارٌع السكنٌة داخل حدود البلدٌة والمبانً

 ال تحتاج لموافقة بٌئٌة حٌوانات تحتوي على حدٌقة

 

  مالحظة :

 .تحدد من رئٌس الهٌئةٌتم اكمال تقدٌم الوثائق اعاله خالل مدة  -

ٌتم امالء نموذج استمارة المعلومات للمشروع االستثماري بكافة البٌانات من قبل المستثمر   -

 بعد مصادقة دراسة الجدوى االقتصادٌة والفنٌة للمشروع  .

 الوثائق اعاله خالل المدة المحددة ٌعتبر الطلب المقدم الغٌاً. اكمالاذا لم ٌتم  -

  



 للسير بإجراءات منح االجازة االستثماريةمرحلة الوثائق المطلوبة  ثالثاً :

على  لإلشرافعقد بٌن المستثمر ومكتب استشاري هندسً معتمد  -1

 مع خطة االشراف وحسب جدول تقدم العمل المعتمد .  تنفٌذ المشروع 

للمشروع  والشركة المنفذةبٌن الشركة المستثمرة او المستثمر تنفٌذ  عقد -2

 فً حال عدم وجود شركة منفذة لدى المستثمر

ومحاسب  وممثل قانونً للمشروع وتحدٌد صالحٌاته مدٌرتسمٌة  -3

 للمشروع االستثماري قانونً وشركة التأمٌن 

 معززة بالوثائقخطة تموٌل المشروع وفق جدول تقدم العمل  -4

 تفصٌلٌةال تصامٌمكافة التصامٌم والمخططات للمشروع ومن ضمنها ال -5

تصامٌم  وأي ... والكهربائٌة والصحٌة والمٌكانٌكٌة واإلنشائٌة)المعمارٌة 

 مكتب استشاري معتمد مصادقة من اخرى وحسب طبٌعة المشروع(

 

  مالحظة :

 .تحدد من رئٌس الهٌئة اكمال تقدٌم الوثائق اعاله خالل مدة  ٌتم -

اذا لم ٌتم اكمال الوثائق المشار الٌها اعاله خالل المدة المحددة ٌعتبر  -

 الترشٌح الغٌاً.



 


