
 

 المعدل 2626لسنة  62قانون ضرٌبة العرصات رقم 

 باسم الشعب
 السٌادة مجلس

 بعد االطالع على الدستور الموقت وبناء على ماعرضه وزٌر المالٌة ووافق علٌه مجلس الوزراء .
 صدق القانون االتً:

  
 2المادة 

 ٌقصد بالتعابٌر الواردة فً هذا القانون المعانً المبٌنة ازاءها:
 وزٌر المالٌة . -الوزٌر 

 بٌق احكام هذا القانون .وزٌر المالٌة او من ٌخوله تط -السلطة المالٌة 
 ضرٌبة العرصات المقررة بموجب هذا القانون . -الضرٌبة 
والبلدٌات فً مراكز االلوٌة واالقضٌة والنواحً سواء  االرض الواقعة ضمن حدود امانة بغداد  -العرصة 

 كانت
ا لم ٌكن مشٌدا او ممنوحة باللزمة وذلك اذ االرض مملوكة او موقوفة او مفوضة بالتسجٌل العقاري      

 علٌها بناء صالح
الغراض السكنى او الي غرض من اغراض االستثمار المقررة بموجب التعلٌمات الصادر وفق احكام       
 هذا

 القانون .      
او صاحب حق اللزمة فٌها او مستاجرها باالجارة  مالك العرصة او المفوضة له بالتسجٌل العقاري -المكلف 

 الطوٌلة او واضع
 الٌد علٌها او متولً الوقف .     
  

 6مادة 
 لمجلس الوزراء ان ٌستثنً بعض االقضٌة والنواحً من احكام هذا القانون بناًء على اقتراح الوزٌر .

  
 3مادة 

لسنة  62( من قانون التعدٌل الرابع لقانون ضرٌبة العرصات رقم 2الغٌت هذه المادة بموجب المادة )
 ، واستبدلت بالنص االتً:2661لسنة  21، رقمه 2626

%( 6مع مراعاة احكام المادة الرابعة من هذا القانون تستوفى عن كل عرصة ضرٌبة سنوٌة بنسبة ) - 2
لمقدرة وفق احكام المادة السابعة من هذا القانون وتجبى من المكلف خالل اثنتٌن من المئة من قٌمتها ا

 السنة المالٌة التً تتحقق فٌها .
( خمس عشرة 21( من هذه المادة بعد مرور )2ٌوقف استٌفاء الضرٌبة المنصوص علٌها فً الفقرة ) - 6

 سنة من تارٌخ تملكها .
 العرصة الخاضعة للضرٌبة قبل نفاذ هذا القانون .( من هذه المادة على 6تسري احكام الفقرة ) - 3
  

 1مادة 
( من قانون التعدٌل الرابع لقانون ضرٌبة العرصات 6ا( من هذه المادة بموجب المادة )-2الغٌت الفقرة )-

 ،2661لسنة  21، رقمه 2626لسنة  62رقم 
لسنة  62ٌبة العرصات رقم ( من قانون التعدٌل الثالث لقانون ضر3( بموجب المادة )1اضٌفت الفقرة )-

 ، واستبدلت بالنص االتً:33/31/2693صادر بتارٌخ  63، رقمه 2626
 تعفى من الضرٌبة العرصات التالٌة:



ثمانمئة متر  6( م133عرصة واحدة لكل مكلف ال تزٌد مساحتها او حصته الشائعة فٌها على ) - ا – 2
ٌن العرصة او الحصة التً ٌطلب حصر االعفاء مربع وتستوفى الضرٌبة عما ٌزٌد على ذلك وللمكلف تعٌ

 بها
 ال تشمل احكام الفقرة )ا( اعاله العرصة او الحصة المسجلة باسم القاصر. –ب 
تشمل احكام الفقرة )ا( اعاله الٌتٌم المٌسور الحال, واما الٌتٌم الفقٌر الحال فٌعفى حتى بلوغه سن  –ج 

 الرشد.
 وشبه الرسمٌة .العرصات العائدة للدوائر الرسمٌة -6
العرصات غٌر المؤجرة التً تعود رقبتها او حقوق منفعتها او اٌة حقوق اخرى فٌها الى مدٌرٌة االوقاف -3

 العامة وتجعلها مكلفة بدفع الضرٌبة عنها .
العرصات الخاصة بمحالت العبادة والمدارس والجمعٌات والنقابات واالتحادات والمعاهد التهذٌبٌة -1

 قابر .والخٌرٌة والم
 العرصات العائدة لحكومات اجنبٌة بشرط المقابلة بالمثل .-1
 العرصات التً ٌتعذر افرازها او التصرف بها بسبب قانونً .-2
 العرصات المخصصة لمنافع او اغراض عامة اخرى وذلك بموافقة مجلس الوزراء .-9
الحكومة لمدة خمس سنوات  العرصات الواقعة فً حً الزوراء فً محافظة بغداد المباعة من قبل – 1

 اعتبارا من تارٌخ تسجٌلها باسم المشتري فً دائرة الطابو.
  

 1مادة 
لسنة  62قانون التعدٌل االول لقانون ضرٌبة العرصات رقم  ( من2الغٌت هذه المادة بموجب المادة )

 ، واستبدلت بالنص االتً:63/31/2623صادر بتارٌخ  33، رقمه 2626
م بٌان تحرٌرٌا الى السلطة المالٌة عما فً حٌازته من عرصات او حصص فٌها مع على كل مكلف ان ٌقد

بٌان مساحاتها ومواقعها وان ٌخبر السلطة المالٌة بكل تبدل فً حٌازة عرصاته خالل المدة التً ٌعٌنها 
 وزٌر المالٌة .

  
 2مادة 

لعرصة او على جزء منها ما لم على جمٌع الدوائر الرسمٌة وشبه الرسمٌة ان ال تجري اٌة معاملة على ا
 ٌتاٌد لها ان الضرٌبة المتحققة علٌها او على ذلك الجزء قد دفعت .

  
 9مادة 

وتعدٌله فً جمٌع االمور المتعلقة بتقدٌر قٌمة  2616لسنة  226تطبق احكام قانون ضرٌبة العقار رقم 
العرصة وجباٌة الضرٌبة واالعتراض والتدقٌق ومدته القانونٌة وجمٌع االمور االخرى المتعلقة بتطبٌق 

 احكام هذا القانون ما لم ٌنص فٌه على خالف ذلك .
  

 1مادة 
 االحوال التالٌة بغرامة ال تتجاوز مائتٌن وخمسٌن دٌنار فً االحوال التالٌة: ٌعاقب المكلف فً

 اذا لم ٌقدم المعلومات المطلوب تقدٌمها بموجب المادة الخامسة من هذا القانون .-2
 اذا رفض او تاخر عن تقدٌم المعلومات او ابراز المستندات التً تطلبها منه السلطة المالٌة او اللجان .-6
 اعاق اللجان او االشخاص المفوضٌن من قبلها من الكشف على العرصة . اذا-3
 اذا زود السلطة المالٌة او اللجان بمعلومات غٌر صحٌحة مع علمه بذلك .-1
  

 6مادة 
لسنة  23تعفى العرصات الخاضعة الحكام هذا القانون من ضرٌبة االرض الزراعٌة المقررة بالقانون رقم 

 وتعدٌله . 2616لسنة  226وضرٌبة العقار المقررة بالقانون رقم  2622
  

 23مادة 
 للوزٌر ان ٌصدر التعلٌمات المقتضٌة لتسهٌل تنفٌذ احكام هذا القانون .



  
 22مادة 

 . 2626/حزٌران/2انون اعتبارا من ٌوم ٌنفذ هذا الق
  

 26مادة 
 على الوزراء تنفٌذ هذا القانون .

المصادف للٌوم التاسع  2312كتب ببغداد فً الٌوم الخامس والعشرٌن من شهر ذي الحجة لسنة  
  . 2626والعشرٌن من شهر مارس لسنة 

  
 مجلس السٌادة

 بٌعًمحمد نجٌب الر                                
 رئٌس مجلس السٌادة                                

 عبد المجٌد كمونة                                                                     رشاد عارف
 عضو                                                                              عضو 

 اللواء الركن                                                
 عبد الكرٌم قاسم                          احمد محمد ٌحٌى

 رئٌس الوزراء                              وزٌر الداخلٌة 
 ووكٌل وزٌر الدفاع        ووكٌل وزٌر االصالح الزراعً

 وادهاشم ج                               حسن الطالبانً
 وزٌر الخارجٌة                            وزٌر المواصالت

 ووكٌل وزٌر الشؤون االجتماعٌة
 محً الدٌن عبد الحمٌد               محمد عبد الملك الشواف

 وزٌر الصناعة                                وزٌر الصحة
 طلعت الشٌبانً                  اسماعٌل ابراهٌم عارف

 وزٌر التخطٌط                              ٌر المعارفوز 
 ووكٌل وزٌر االرشاد

 ناظم الزهاوي                          مظفر حسٌن جمٌل
 وزٌر التجارة                                 وزٌر المالٌة
 حسن رفعت                                 محمد سلمان

 وزٌر االشغال واالسكان                           وزٌر النفط
 رشٌد محمود                              باقر الدجٌلً

 وزٌر العدل                             وزٌر البلدٌات 
 عادل جالل                                               
                                                            زراعةوزٌر ال                                               

  
 االسباب الموجبة

  
عنٌت حكومة الثورة عناٌة بالغة بتشجٌع فعالٌات البناء، وبتوفٌر الدور واالراضً الالزمة لها، وذلك ضمن 

 ما عنٌت به من مختلف وسائل تنشٌط الفعالٌات االقتصادٌة ورفع مستوى معٌشة ابناء الشعب .
رٌبة العقار االساسٌة ولقد سلكت لتحقٌق الغرض انف الذكر سبال متعددة، منها زٌادة االعفاءات من ض   

عن دور السكنى كافة، وتخفٌف ضرٌبة العقار االضافٌة، وزٌادة مدة االعفاء منها عن البناٌات الجدٌدة، 
ومنح سماح كبٌر فً ضرٌبة التركات من هذه البناٌات، وزٌادة امكانٌات المصرف العقاري لتموٌل حركة 

لفون وخطوط المواصالت، وتعبٌد الشوارع، وتوزٌع العمران، وتوسٌع شبكات توزٌع الماء والكهرباء والت
االف الدور على ذوي الدخل المحدود، وتقسٌم مساحات واسعة من االراضً االمٌرٌة وتوزٌعها على 

 المواطنٌن عن طرٌق الجمعٌات التعاونٌة والبلدٌات .



المالٌة الى عزم حكومة  2626وقد اشارت المذكرة االٌضاحٌة حول الئحة قانون المٌزانٌة العامة لسنة    
الثورة على بذل المزٌد من جهودها لتوفٌر السكن العصري الفراد الشعب وخفض كلفته وتنشٌط حركة 

 المذكورة . البناء . وهذه الالئحة وسٌلة من الوسائل االضافٌة التً ترمً الى تحقٌق االهداف
% من قٌمتها ما دامت 2فبموجب الالئحة تفرض ضرٌبة سنوٌة على االراضً الصالحة للبناء بنسبة    

غٌر مبنٌة، بحٌث تكون هذه الضرٌبة حافزا لمالكً االراضً على المباشرة ببنائها، او التخلص منها 
 بالبٌع، مما ٌساعد فً تحقٌق احد امرٌن كالهما مطلوب:

 ان، وتوفٌر عرض االراضً .نشاط العمر   
وقد روعً فً الالئحة تجنب االثقال على مالكً االراضً بقصد بنائها دورا لهم، وضمنهم الوف المواطنٌن  

الذٌن توزع علٌهم االراضً االمٌرٌة لهذا الغرض . ولذلك نصت الالئحة على اعفاء المكلف من الضرٌبة 
 متر مربع .عن عرصة واحدة ال تزٌد مساحتها عن ثمانمائة 

وكذلك فان الالئحة قد توخت جانب التٌسٌر فٌما ٌتعلق باالراضً التً ال تساعد الحالة على بنائها اال بعد    
مدة طوٌلة، وهً االراضً الكائنة فً بعض االقضٌة والنواحً البعٌدة عن العمران وخطوط المواصالت 

ناء مثل هذه العرصات من الضرٌبة بموافقة والمرافق العامة االخرى، فنصت الالئحة على امكانٌة استث
 مجلس الوزراء .

كما ان الالئحة قد قررت اعفاءات اخرى الغراض عامة مختلفة، منها اعفاء اراضً الدوائر الرسمٌة    
وشبه الرسمٌة ومؤسسات العبادة والمدارس والجمعٌات والنقابات واالتحادات والمعاهد التهذٌبٌة والخٌرٌة، 

الراضً التً ٌتعذر افرازها لسبب قانونً، كاراضً البساتٌن التً تمتنع الدوائر المختصة عن ومنها كذلك ا
. ثم ان الالئحة قد تجنبت ازدواج الضرائب على العرصة  2623لسنة  269افرازها وفقا لقانون رقم 

 الواحدة فاستثنتها من دفع ضرٌبة االرض الزراعٌة وضرٌبة العقار .
ان الالئحة تحقق، باالضافة الى االغراض المتقدم بٌانها، اغراضا اخرى ذات فائدة  وتجدر االشارة الى   

للجمٌع عالوة على تنوٌع موارد الدولة وتنمٌتها، وتحقٌق العدالة فً توزٌع االعباء المالٌة العامة . وال شك 
وان من اهم  ان الربح الناجم عن المتاجرة باالراضً مصدر من مصادر الدخل ال ٌتحقق بجهد صاحبه،

اسباب نشوئه ما تنفقه الدولة من اموال طائلة على شق الطرق وتوسٌع المرافق والخدمات العامة االمر 
 الذي ٌجعل اقرار هذه الالئحة من دواعً تحقٌق العدالة .

  

 

 


