
 
  2011 أيلول 24السبت   
  

 باسم الشعب
  رئاسة الجمهورية

 ) 34(قرار رقم                                           
 واستنادا الى  ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية بناء على
 من الدستور ) 73 (من المادة ) ثالثا( والبند  ) 61 (من المادة ) أوال(البند أحكام

  : صدر القانون االتي
 

 2011لسنة )  32(رقم          
 قانون          

 )صندوق االسكان العراقي(         
 
  –1ادة مال
 

سمى          -أوال انون صندوق ي ذا الق )  العراقي  اإلسكان صندوق  ( يؤسس بموجب ه
رتبط  وزارة   ي ار ب دير عام      واإلسكان  األعم ه م ة ، يمثل ع بالشخصية المعنوي   ويتمت
  ٠دوق او من يخوله الصن

 
ا  ون-ثاني صندوق  يك ال ال ار )1000.000.000.000(  رأس م ار ادين لف ملياردين

صندوق   عراقي قابال للزيادة بقرار من مجلس الوزراء وباقتراح من مجلس أمناء ال
٠ 

ا صندوق -ثالث ت لل ال ثاب رأس م ة آ ول وزارة المالي ة   تم صات الموازن ن تخصي م
ل سنوي  2016 – 2012االتحادية للسنوات  ات      وبمعدل تموي ساوي خارج النفق مت

 .السيادية
 

  -2المادة 
 

دف-أوال يم      يه دا اقل راقيين ع ين الع كان لتمك شاريع اإلس ل م ى تموي صندوق إل ال
ن تان م د    آردس دون فوائ ة وب روض العقاري نح الق ق م ن طري م ع كن له اء س  .بن

 :  يسعى الصندوق لتحقيق اهدافه بالوسائل االتية -ثانيا 
 

 اقراض المصارف المجازة في العراق وفق ضمانات وآليات محددة لتمكينها من - أ
شرآات    اء مساآن او ال ل      اقراض المواطنين لبن ات سكنية قرضا طوي اء مجمع   لبن

  .االجل
  
  
  



  
 
  ٠ إعادة تمويل الرهن العقاري لصالح المصارف المجازة في العراق -  ب

 

اء   طنين والشرآاتتمويل مشاريع االسكان واقراض الموا - ج   العامةالمختصة لبن
سكنية  شقق ال دور اوال سة بموجب  , ال ة المؤس شرآات العقاري ع ال شارآة م  والم

سكنية     ات ال شاريع المجمع ل م ي لتموي انون العراق سكنية   الق داتها ال اع وح   لتب
  .وفق تعليمات يصدرها وزير االعمار واالسكان, بالتقسيط للمواطنين

 

ه المصارف         التعاقد مع المصار  - د ولى بموجب د تت راق وفق عق ازة في الع ف المج
ع صرف     جمي ل الم ى ان يتحم تعادتها ، عل صندوق واس روض ال نح ق راءات م اج

ة  القانونية عن اعماله التي يقوم بها نيابة  المسؤولية تم  عن الصندوق وفق عمول  ي
  ٠عليها  االتفاق

 

د    -هـ  ه في البن ا ( استثمار جزء من رأس ماله المنصوص علي ادة   من )ثاني ) 1( الم
راق لغرض      ازة في الع ه    من هذا القانون بايداعها لدى المصارف المج ة نفقات تغطي

  ٠االدارية والتشغيلية 
  

 

 ٠ االستثمار في االراضي والعقارات بما ينسجم وتحقيق أهداف الصندوق  -و
 

  -3  المادة
 : يتألف من) مجلس االمناء (  لصندوق اإلسكان مجلس يسمى -أوال

  وزير االعمار واالسكان رئيسا-أ 
  وآيل وزارة المالية عضوا-ب
  وآيل وزارة البلديات واألشغال العامة عضوا-ج 
  وآيل وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي عضوا-د

  وآيل امانة بغداد عضًوا-ه 
  مدير عام صندوق اإلسكان عضوا-و 
  مدير عام دائرة التسجيل العقاري عضوا-ز 
 )4( ثة أعضاء من القطاع الخاص يختارهم وزير االعمار واإلسكان لمدة ثال - ح

  والقرض العقاري يحدد المجلس  لهم خبرة في مشاريع اإلسكان أربعة سنوات
  بتعليمات في أول اجتماع وال يحق لهم التصويت في االجتماع على أجورهم
 .القرارات

 
السنة وآلما دعت الحاجة بدعوة   يجتمع مجلس األمناء مرتين على األقل في-ثانيا 

بحضور ستة من أعضائه على ان   ويعد النصاب مكتمًال من رئيسه أو ثلث أعضائه
 .يكون الرئيس من بينهم

 تصدر قرارات المجلس باغلبية اصوات الحاضرين وعند تساوي االصوات -ثالثا 
 ٠يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس 

 ٠مقرًرا للمجلس  ينسب احد موظفي الصندوق -رابعا



 
  –4  المادة
 -:  يتولى مجلس األمناء المهام اآلتية-أوال 

 رسم السياسة العامة للصندوق في الجوانب القانونية واالقراضية والمالية -أ 
 .والفنية

 . اقراراألنظمة والتعليمات الخاصة بالصندوق والتوصية بشأنها-ب 
تنظيمي للصندوق وإجراء التعديالت  المصادقة على النظام الداخلي والهيكل ال–ج 

 .عليها
آلما  إقرار سقوف اإلقراض ومبالغ التحميالت اإلدارية وإجراء التعديالت عليها - د

عليها  اقتضت الضرورة لذلك وحسب المتغيرات االقتصادية على ان تتم المصادقة
 .من مجلس الوزراء

 .دوق تعيين أعضاء مجلس اإلدارة بترشيح من مدير عام الصن-هـ
 . تحديد صالحيات مجلس اإلدارة-و 
 . لمجلس األمناء تخويل مجلس اإلدارة بعض مهامه–ز 
 المصادقة على الضوابط والتعليمات الخاصة بتمويل مشاريع المجمعات –ح 

 .السكنية التي يعدها مجلس اإلدارة
 

 ٠ لمجلس االمناء تخويل مجلس ادارة الصندوق بعض مهامه -ثانيا 
 

 –5  المادة
 :  يدير صندوق االسكان العراقي مجلس ادارة يتألف من -اوال

 حاصل على شهادة جامعية أولية  رئيًسا على ان يكون.. مدير عام الصندوق – أ 
 خمس عشرة سنة ) 15 (األقل ولديه خدمة فعلية في دوائر الدولة ال تقل عن  في

 ٠ومن ذوي الخبرة واالختصاص 
الصندوق وخارجه من ذوي الخبرة  ن داخل ستة اعضاء يتم اختيارهم م -ب 

عليهم وزير األعمار  واالختصاص يرشحهم رئيس مجلس اإلدارة ويوافق
 .واإلسكان

 
 للمجلس عضوان احتياط يتم تعيينهما بنفس اآللية المتبعة في تعيين  -ثانيا

 ٠األعضاء 
 .دةاربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واح) 4(  مدة العضوية في المجلس -ثالثا 
 ٠ يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة في االقل في الشهر  -رابعا
 يكتمل نصاب انعقاد المجلس بحضور ثلثي عدد اعضائه على ان يكون  -خامسا

 ٠الرئيس من بينهم 
 تصدر قرارات المجلس باغلبية اصوات الحاضرين وعند تساوي االصوات -سادسا 

 . يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس



 
 -6ادة الم

 -:  يتولى مجلس إدارة صندوق اإلسكان العراقي المهام اآلتية -أوال 
 . إعداد مشاريع األنظمة والتعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون–أ 

 اقتراح السياسة المتعلقة بتنفيذ أهداف الصندوق في الجوانب القانونية –ب 
 .واإلدارية والمالية واالقراضية والفنية

 .د مشروع النظام الداخلي والهيكل التنظيمي للصندوق إعدا–ج 
 . تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس األمناء–د 

 . منح القروض العقارية لألشخاص الطبيعية والمعنوية-هـ 
 اقتراح سقوف اإلقراض والتحميالت اإلدارية وفقا للمتغيرات االقتصادية –و 

 .والنقدية والسعرية السائدة وقيمة القرض
 . داد مشروع القواعد الخاصة بالتسليف وأسلوب استيفاء القروض إع–ز 
 إعداد آلية توزيع فائض األرباح السنوية المتحققة وفق النسب التي يحددها –ح 

  . والفئات المشمولة به للمصادقة عليها من مجلس األمناء
 الموافقة على تمديد سريان عقد القرض لمدة ال تزيد على ستة أشهر لغرض -ط
 .ح المقترض تسوية لتسديد آامل قرضهمن
 . التعاقد مع المصارف المجازة في العراق ألغراض تنفيذ هذا القانون-ي
 فتح فروع للصندوق في بغداد والمحافظات بعد موافقة وزير األعمار –ك 

 .واإلسكان
 . المصادقة على الحسابات الختامية والموازنة العامة للصندوق–ل 
التخطيطية السنوية والمالك قبل حلول السنة المالية بمدة  إقرار الموازنة –  م

 .مناسبة
للتحصيل  إعداد قوائم شطب بدل األموال المستهلكة والتالفة والديون غير قابلة– ن

الوزير بصفته  ويصادق عليها. وفق القوانين و تعليمات تنفيذ الموازنة االتحادية
 .رئيسا لمجلس األمناء

 . اقتراح الفئات المشمولة بالقرض للمصادقة عليها من مجلس االمناء–س
 .  إعداد الضوابط والتعليمات الخاصة بتمويل المجمعات السكنية– ع
 مناقشة وإقرار الخطط السنوية للصندوق المعدة من إدارته في ضوء أهدافه - ف

 مناقشة تقاريروالتوجيهات المرآزية وترفع إلى مجلس األمناء للمصادقة عليها و
 .متابعة تنفيذها الفصلية والسنوية

 
  ٠ لمجلس اإلدارة تخويل مدير عام الصندوق بعض مهامه -ثانيا

  
  
  
  



 
  -  7المادة 

 : تتكون موارد الصندوق مما يأتي
 ٠ ما يخصص له في الموازنة العامة للدولة  -اوال
لصندوق باصدار القروض الداخلية والخارجية التي تتم من خالل قيام ا - ثانيا

 قرض بالعملة العراقية واالجنبية بموافقة وزارةالمالية والبنك المرآزي سندات
 ٠العراقي 

 ٠ الهبات واالعانات والمساعدات والمنح وفقا للقانون  -ثالثا
 ٠ بدل استمارة الكشف  -رابعا

 
 -8المادة 
قروض يستوفي الصندوق أجور آشف وتخمين قيمة األراضي من طالبي ال - أوال

مقدارها وآيفية استيفائها والية توزيعها وفق التعليمات الصادرة بموجب  ويحدد
 . القانون هذا

دينار خمسة اآلف دينار لحساب الصندوق ثمن ) 5000( مبلغ   يستوفى -ثانيا 
 .الستمارة الكشف

 
  –9المادة 

 تحدد شروط منح القرض والمشمولين به ومدة القرض والتحميالت  -:أوال 
 -: دارية آما يأتياإل
 .أن يكون المستفيد عراقيا قد أتم الثامنة عشر من عمره- أ
يمتلك المستفيد قطعة ارض سكنية على وجه االستقالل أو مشاعة تغطي  أن- ب

مبلغ القرض الممنوح له شرط أن ال تقل مساحة األرض المشاعة عن  قيمتها
 .(مائة متر مربع ( مربع متر) 100(
تفيد آفيل ضامن يغطي نصف راتبه االسمي مبلغ القسط الشهري أن يقدم المس- ج

 .المترتب بذمة المقترض
 .الشرآات العامة المختصة- ح
 

 تخويل مجلس األمناء صالحية تحديد مبالغ القروض ونسب التحميالت -: ثانيا
ال   له وفق المتغيرات االقتصاد ية وباقتراح من مجلس اإلدارة على ان اإلدارية
 .للمستفيد % 2  سبة التحميالت ما نسبتهتتجاوز ن

 
 - 10المادة 

  .تعفى القروض الممنوحة للصندوق من جميع الضرائب والرسوم
  
  
 



 
 :-11  مادةال

 ترفع إدارة الصندوق دراسة جدوى لعروض الجهات التي تطلب منها تمويل – أوال
 رفعمشاريع المجمعات السكنية إلى مجلس اإلدارة الذي يقوم بمناقشتها وي

 توصياته إلى مجلس األمناء للمصادقة على التمويل من عدمه وفقا لقانون
 الصندوق وتعليمات إقراض مشاريع المجمعات السكنية بعد استكمال الوثائق التي

 .تضمن حقوق جميع األطراف
المصارف الوطنية واألجنبية في  من  يحق الدارة الصندوق طلب التمويل-:ثانيا

آلية يعدها مجلس اإلدارة ويصادق  لمجمعات السكنية بموجبمجال تمويل مشاريع ا
 .اإلطراف عليها مجلس األمناء بما يضمن حقوق جميع

للوزارات والهيئات   يقوم الصندوق بتمويل مشاريع المجمعات السكنية العائدة-ثالثا
الشروط المطلوبة للتمويل  المستقلة والدوائر غير المرتبطة بوزارة بعد استكمال

الجميع وباشراف مباشر  قود تنظم العالقة بين الطرفين وبما يضمن حقوقوفق ع
 من وزارة االعمار واالسكان

 
 - 12المادة 
ادارة الصندوق ان يطلب وضع إشارة الحجز في سجالت دوائر التسجيل  على

 على العقارات التي يتقرر قبولها لقاء القروض لتامين االمتياز عليها في العقاري
قه حسب شروط العقد وتعتبر إشارة الحجز الموضوعة على هذا استيفاء حقو

 ألحكام  بحكم وضع إشارة الرهن التأميني من الدرجة األولى استنادا الوجه
 . النافذة  القوانين

 
  13  المادة
 هذا القانون واألنظمة  مع الصندوق بإحكام  إذا اخل المقترض المتعاقد -أ–اوال 

العقد الموقع مع الصندوق او المتعلقة بالعقار العائد  مالتي تصدر بموجبه او باحكا
إذا تبين ان المعلومات التحريرية التي قدمها للصندوق غير   أو  له أو بتعهداته
.  المقترض تخلية العقار للصندوق فسخ العقد ويترتب على صحيحة يحق

ون ثالث) 30(االعتراض لدى المحكمة المختصة خالل مدة  وللمتضرر من ذلك حق
ستون يوما إذا ) 60( العقار إذا آان داخل العراق و  بتخلية يوما من تاريخ تبلغه
 .آان خارج العراق

قسطًا شهريًا من ) 24 ( في حالة عدم تسديد المقترض ألربعة وعشرون -ب
المترتبة بذمته عن القرض المستلم من الصندوق سواء آانت بشكل  األقساط

ق الحق في بيع العقار بالمزايدة العلنية وفق  الصندوفإلدارة مستمر أو متقطع
الستحصال مستحقاته على ان يتحمل المقترض آافة الرسوم والمصاريف  القانون

  .عملية البيع المترتبة عن
 



 
لتخلية العقار من شاغليه عن   تتخذ إدارة الصندوق اإلجراءات القانونية-ثانيا 

المحجوز ضمن اختصاصها المكاني  طريق مديرية التنفيذ المختصة التي يقع العقار
وفقا لقانون التنفيذ واستحصال قيمة  مع بيان أسبابه لغرض بيعه بالمزايدة العلنية

المصاريف والرسوم وتضمينه قيمة األضرار  القرض المترتبة بذمة المقترض من
 .والخسائر التي أصابت العقار

التي   المتعاقد االقساطقترضالمفي حالة صدور القرار بالتخلية ال تعاد الى  - ثالثا
تحتسب  سبق وان دفعها الى الصندوق من تاريخ العقد الى تاريخ تخلية العقار بل
بموجب  اجرا عن اشغال العقار طيلة تلك المدة ويستوفي الصندوق حقوقه الباقية

 1977  لسنة ) 56 (قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 
 المتعاقد مع الصندوق من مسؤوليته في مقترضال ان تخلية العقار ال يعفي  -رابعا

 ٠التعويض عن االضرار والخسائر التي لحقت العقار 
 إذا تبقى دين للصندوق بذمة المقترض بعد بيع عقاره أو الحقوق القانونية -خامسا

 المستقرة عليها فان هذه الديون تكون ممتازة في االستيفاء وللصندوق ان يطلب
 حصيل الديون الحكومية أو أي قانون يحل محله وتعتبرتحصيلها بموجب قانون ت

  .أموال الصندوق من األموال العامة
 

 -14  المادة
تنفذ مديرية التنفيذ الكفاالت الشخصية الضامنة المنظمة لدى الصندوق او آاتب 

 ٠العدل لتحصيل االموال المستحقة للصندوق 
 

  – 15  المادة
 ٠لمستفيدين من اعماله  للصندوق ان يؤمن على حياة ا- اوال 
يعد عقد التامين المؤقت الجماعي المبرم بين الصندوق وشرآات التأمين  - ثانيا
 حياة المستفيدين صحيحا ونافذا من تاريخ ابرامه دون موافقة المستفيدين على

 ٠التحريرية 
 

   – 16  المادة
 ) 114(يعفى الصندوق من الرسوم الواردة في قانون الرسوم العدلية رقم 

 ٠ اذا آان هو المكلف بدفعها 1981 لسنة
 

   – 17  المادة
وما   تعد سجالت الصندوق بينة الثبات قروضه وديونه ومعامالته االخرى-اوال

 ٠مصاريف وغيرها ما لم يثبت خالف ذلك و  تحميالت اداريةيترتب عليها من
 ٠ة  تخضع حسابات الصندوق الى تدقيق ورقابة ديوان الرقابة المالي-ثانيا

 
  



  -18المادة 
 تطبق قواعد الخدمة المعمول بها في مصرف الرافدين على موظفي صندوق 

 ٠االسكان العراقي 
 

  -19المادة 
 ٠ صندوق االسكان 2004 لسنة ) 11 ( يلغى االمر رقم  

 
   – 20المادة 

 ٠ يصدر وزير االعمار واالسكان تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون 
 

   – 21  المادة
 ٠ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 

 
 االسباب الموجبة                                           

لتمويل مشاريع االسكان وتمكين المواطن العراقي من تأمين سكن مالئم له شرع 
   ..هذا القانون

 


