Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(5) ; May 2019
Artical History
Available Online/yayınlanma
15.5.2019

Accepted/ Kabul
10.5.2019

Received/ Geliş
17. 3 .2019

حق املستثمر يف بيع ورهن املشروع االستثماري وفق قانون االستثمار العراقي رقم
 13لسنة 2006

The Right of the Investor to Sell and Mortgage the
Investment Project Under Iraqi Investment Act N.13 of
2006
م.د.كاظم كرمي علي
Dr. Kadam Karem Ali
االمانة العامة جمللس الوزراء  /الدائرة القانونية
\The General Secretariat For the Council of Minsters
Legal Department
ملخص
منح قانون االستثمار العراقي رقم  13لسنة  2006املستثمرين احملليني واالجانب على حد سواء مزااي
وضماانت واعفاءات عدة ،منها حق التصرف يف املرشرو االستثمار كأممل سواء عن رريق ييع او رنن
وفق شروط حمددة ،ومع ذلك فأن املؤسسات احلكومية اليت تتعامل مع النصوص القانونية هبذا الرشأن مازالت
مرتبكة يف اختاذ قراراهتا اما لوجود غموض لدى نذه اجلهات يف تلك النصوص القانونية مما يدفعها اىل
االجتهاد يف تفس ري نذه النصوص خالفا إلرادة املرشر او اهنا تعتمد على النصوص القانونية اخلاصة املنظمة
لعملها يعيدا عن نصوص قانون االستثمار مما قد يعد احد االسباب اليت تعرقل اندفا املستثمرين لالستثمار
يف السوق العراقية.
تعديل املادة (/9اثمنا) من قانون االستثمار ابلنص صراحة على إمكانية قيام املستثمر يرنن مرشروع
االستثمار استثناءا من احكام قانون التسجيل العقار وتعديل املادة (/10اثلثا/ج) من القانون نفس
ابشرتاط اعالم اهليئة ماحنة االجازة االستثمارية فقط دون انتظار موافقتها على ييع املرشرو االستثمار
قد تكون من األسباب اإلضافية احملفزة للمستثمرين لالخنراط أمثر يف السوق العراقية.
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Abstract
The Iraqi Investment Act N. (13) of 2006 has granted both local and foreigners
investors several incentives, guarantees and exemptions. One of them, the right of sell or
mortgage the investment project. However, some governmental institutions who deal
with the legal Articles governing this right have confused in making its decisions in this
regarding because either they have ambiguity in these Articles or they depend on the
special legal Acts that govern their work away from the provisions of the Investment Act.
All that, may be one of the reasons that impede the rush of investors to invest in the Iraqi
market.
In My opinion, it is necessary to amend Article (9\ 8) of the Investment Act by starting
explicitly that the investor has the right of mortgage his investment project as an
exception to the provisions of the real estate registration Act. Moreover, there is need to
amend Article (10\3\3) of the Investment Act by not requiring the approval of the
Commission which granted the license and only inform. Such these Amendments may
encourage investors to invest in the Iraqi market.

املقدمة
االستثمار يف الوقت احلاضر يعد من انم األدوات الرئيسية أل دولة هتدف اىل تعزيز ثقة موارنيها مبقدراهتا
وقدرهتا على تلبية رغباهتم واحتياجاهتم ملا ميثل من دور مهم يف عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية ،لذا
سعت ومازالت املؤسستني الترشريعية والتنفيذية يف العراق يعد عام  2003اىل توفري متطلبات البيئة اجلاذية
لالستثمار لتحفيز املستثمرين احملليني واألجانب لالستثمار يف العراق .اإلرار القانوين لالستثمار الذ يوفر
مزااي هلؤالء املستثمرين مان أحد أدوات ناتني السلطتني لتحقيق نذه املتطلبات ،لذا سار املرشر العراقي اىل
أصدار قانون االستثمار رقم ( )13لسنة  2006الذ افرد عدد من املواد القانونية منح مبوجبها املستثمرين
عدد من املزااي والضماانت واالعفاءات .اال ان يبدو ان نذه املزااي والضماانت واالعفاءات مل تكن يف حينها
تليب رموح املستثمرين ،لذا جلأ املرشر العراقي وسعيا من يف مسب رضا املستثمرين اىل اصدار القانون رقم
( )2لسنة ( 2010قانون التعديل األول لقانون االستثمار رقم  13لسنة  )2006مث ما لبث ان (رقم 13
1
لسنة  )2006اللذان ضمنا توفري مزااي وضماانت واعفاءات إضافية اىل تلك املمنوحة مبوجب نذا القانون.
 .1انظر يف تفاصيل نذه املزااي والضماانت واالعفاءات يف القانون العراقي ،د .قيصر حيىي جعفر ،الوايف يف شرح احكام قانون االستثمار رقم ( )13لسنة
 ،2006يغداد  ،2018ص  ،81-62وانظر يف مقارنة نذه املزااي والضماانت واالعفاءات يبعض ما نو موجود يف قوانني االستثمار العريية املقارنة ،د.
عبدهللا عبد الكرمي عبدهللا ،ضماانت االستثمار يف الدول العريية ،عمان ،مكتبة دار الثقافة للنرشر والتوزيع ،الطبعة األوىل .2008 ،د.ناشم رمضان اجلزائر ،
د .وليد خالد عطية ،د .حسني عبد القادر معروف ،حوافز وضماانت املستثمر يف ظل قانون االستثمار العراقي ويعض قوانني االستثمار العريية ،حبث منرشور
يف جملة العلوم االقتصادية /جامعة البصرة ،العدد  ،23اجمللد السادس ،2009 ،ص 1
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حق التصرف ابملرشرو االستثمار مان من املزااي األساسية اليت اقرنا املرشر للمستثمر يف عام  2006اال
إقرار نذه احلق مر مبراحل تطور مبوجب التعديل األول والثاين اىل ان استقر ان من حق املستثمر سواء امان
حملي او أجنيب التصرف ابملرشرو االستثمار وموجودات وفق شروط وحمددات.
ال شك ان حق البيع وحق الرنن من أيرز صور التصرف القانوين يف املرشرو االستثمار اال اننا من خالل
جتريتنا العملية يف جمال االستثمار وجدان ان املستثمرين يف العراق مازالوا يواجهون عقبات حقيقية هبذا اجملال.
يف نذا البحث سنسلط الضوء على حق املستثمر يف ييع او الرنن مرشروع االستثمار يف القانون العراقي
من خالل مقارنة النصوص القانونية املنظمة هلذا احلقني يف قانون االستثمار مع نصوص القانون املدين
العراقي رقم  40لسنة  1951وقانون التسجيل العقار رقم ( )43لسنة  1971والوقوف على را
وتفسريات ومواقف يعض األرراف احلكومية هبذا الصدد خاصة اهليئة الورنية لالستثمار والبنك املرمز
العراقي واملصارف احلكومية امال يف الوصول اىل نتائج أتخذ رريقها للجهات احلكومية للمسامهة يف
التخفيف عن مانل املستثمرين مبا يصب يف حمصلت النهائية يف خدمة املوارن ويعزز ثقت يف الدولة.
املبحث األول
بيع املشروع االستثماري

2

ان حق املستثمر يف ييع مرشروع االستثمار عرب نقل ملكيت كأممل اىل الغري حق اقرت الكثري من القوانني
العريية املقارنة .3القانون العراقي مل حييد عن نذا املسار ولكن تدرج يف تنظيم نذا احلق سواء من حيث
الصياغة او الرشروط ونذا ما سنتعرف علي يف نذا املبحث والذ سنختم يدراسة املرشرو االستثمار
(فندق مشس رواتان) منموذج عملي لكيفية تعامل املؤسسات احلكومية مع النصوص القانونية املنظمة حلق
ييع املرشرو االستثمار .

 2أجاز املرشر العراقي يف املادة ( ) 24من قانون االستثمار للمستثمر ييع موجودات املرشرو االستثمار او التنازل عنها اىل مستثمر اخر او أ شخص اخر
وفق الرشروط احملددة يف نذه املادة .نذا النو من البيو سيخرج عن نطاق حبثنا وسيقتصر نطاق حبثنا على ييع املرشرو االستثمار كأممل .
3

انظر مثال املادة (/9ب )2/من القانون االستثمار األردين رقم ( )30لسنة  ،2014املادة ( )6من قانون االستثمار املصر رقم ( )72لسنة ،2017

املادة ( )7من نظام االستثمار األجنيب السعود  1421ه ،املادة (/5ب) من قانون االستثمار األجنيب االمارايت رقم ( )19لسنة .2018
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املطلب األول
إقرار احلق
نصت املادة ( ) 23من قانون االستثمار قبل تعديل (اذا نقلت ملكية املرشرو خالل مدة االعفاء املمنوحة
هلا فيستمر متتع املرشرو ابإلعفاءات والتسهيالت والضماانت اليت منحت ل حىت انقضاء تلك املدة على ان
يواصل املستثمر اجلديد العمل يف املرشرو يف االختصاص ذات او يف اختصاص اخر يعد موافقة اهليئة وحيل
حمل املستثمر السايق يف احلقوق وااللتزامات املرتتبة مبوجب نذا القانون) نذه الصياغة الترشريعية ااثرت
نقاش يني املؤلفني يف حينها ،ذنب را اىل ان املرشر العراقي هبذه املادة اقر حق املستثمر يف نقل ملكية
املرشرو االستثمار ضمنيا وليس صراحة 4يينما ذنب را اخر اىل ان املرشر العراقي هبذه الصياغة اقر
يرشكل ال لبس في حق املستثمر ينقل ملكية املرشرو االستثمار وان مان يطريقة ختتلف عن القوانني العريية
املقارنة فهو استخدم صيغة املاضي (اذا نقلت) مث تناول اثر نذا االنتقال ونذا ايلغ من تقدير احلق ابلنص
علي (حيق للمستثمر) او (للمستثمر).5
املرشر العراقي قطع أ شك حول مدى متتع املستثمر حبق نقل ملكية املرشرو االستثمار عندما نص
صراحة يف القانون رقم ( )2لسنة ( 2010قانون التعديل األول لقانون االستثمار رقم  13لسنة )2006
على حق املستثمر ينقل ملكية املرشرو االستثمار من خالل نص املادة (/10اثلثا /ج) املعدلة اليت نصت
(للمستثمر العراقي أو األجنيب أن ينقل ملكية املرشرو االستثمار مال أو جزءاً خالل مدة اإلجازة إىل أ
مستثمر عراقي أو أجنيب أخر ،على أن يواصل املستثمر اجلديد العمل يف املرشرو يف االختصاص ذات أو يف
اختصاص آخر يعد موافقة اهليأة املاحنة لإلجازة ،وحيل املستثمر اجلديد حمل املستثمر السايق يف احلقوق
وااللتزامات املرتتبة علي مبوجب نذا القانون وأحكام االتفاق املربم مع املستثمر املذمور .يف حالة نقل
ُ
املستثمر العراقي أو األجنيب مللكية املرشرو خالل مدة متتع ابملزااي والتسهيالت والضماانت املمنوحة ل  .فأن
املستثمر اجلديد يستمر ابلتمتع هبا حىت انقضاء تلك املدة) .نذا النص وان اقر يصراحة حق املستثمر يف
نقل ملكية املرشرو االستثمار اىل الغري اال ان نص مل يكن موفقا فهو من جانب مسهب واقرب اىل الرشرح
من الصياغة الترشريعية ومن جانب اخر مان يفتح اجملال امام املستثمرين غري جادين يف االستثمار يف املضارية
 4د .ندى عبد الكاظم حسني ،دراسة مقارنة يني قانون االستثمار االحتاد رقم ( )13لسنة  2006وقانون االستثمار الكوردستاين ،حبث منرشور يف جملة
العلوم القانونية ،ملية القانون /جامعة يغداد ،العدد  ،4لسنة  ،2010ص 334
 5د .ابسم علوان رعمة ،قانون االستثمار العراقي رقم ( )13لسنة  2006يف امليزان ،حبث منرشور يف جملة رسالة احلقوق ،ملية القانون  /جامعة مريالء،
السنة اخلامسة ،العدد الثاين ،2013 ،ص 6
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يف االجازة االستثمارية الن مل يكن يرشرتط نسبة اجناز معينة قبل نقل امللكية ونو ما التفت الي املرشر
العراقي يف القانون رقم ( )50لسنة ( 2016قانون التعديل الثاين لقانون االستثمار رقم  13لسنة )2006
عندما نص يف املادة /10اثلثا/ج املعدلة كأن (للمستثمر ان ينقل ملكية املرشرو االستثمار مال او جزءا
خالل مدة االجازة اىل أ مستثمر اخر يعد استحصال موافقة اهليئة ماحنة االجازة يرشرط اجنازه ينسبة
 %40من املرشرو و حيل املستثمر اجلديد حمل املستثمر السايق يف احلقوق و االلتزامات املرتتبة علي وفق
القانون و االتفاق املربم مع ) .هبذا النص أصبح للمستثمر احلق يف نقل حق ملكية املرشرو االستثمار اىل
الغري وفق شروط حمددة وني ما سنتناول يف املطلب القادم.
املطلب الثاين
شروط نقل ملكية املشروع االستثماري
املرشر العراقي مل يرغب مبنح املستثمر حق مطلق لبيع مرشروع االستثمار وامنا فرض علي حتقق يعض
الرشروط قبل نقل امللكية .نذه الرشروط حددت يف املادة (/10اثلثا/ج) من القانون وني :اجناز نسبة %40
من املرشرو  ،موافقة اهليئة ماحنة االجازة على نقل امللكية ،حلول املستثمر اجلديد حمل املستثمر السايق يف
احلقوق وااللتزامات.
أوال :اجناز نسبة  %40من املشروع االستثماري
املرشر العراقي مل يرشرتط نذا الرشرط عند ترشريع قانون االستثمار يف عام  2006ومل يضمن ايضا يف قانون
التعديل األول لقانون االستثمار وامنا اشرتر يف قانون التعديل الثاين لقانون االستثمار .موقف املرشر
العراقي نذا خيالف يعض الترشريعات العريية اليت خلت من مثل نذا الرشرط 6.ولنا ان نتساءل عن الغاية اليت
مان يقصدنا املرشر العراقي من ايراد نذا الرشرط؟
يف البدء نود البيان ان األسباب املوجبة لقانون التعديل الثاين لقانون االستثمار رقم ( )50لسنة  2016مل
ترشر اىل أسباب الزام املستثمر إبجناز نسبة  %40من مرشروع االستثمار قبل السماح ل ينقل ملكيت اىل
الغري ولكن يبدو ان الغاية من نذا الرشرط نو لضمان جدية املستثمر يف السري مبرشروع االستثمار قبل
منح االجازة االستثمارية وقبل منح املزااي املنصوص عليها يف قانون االستثمار وخاصة متلك أراضي عائدة

 6انظر مثال املادة (/9ب )2/من القانون االستثمار األردين ،املادة ( )6من قانون االستثمار املصر  ،املادة ( )7من نظام االستثمار األجنيب السعود ،
املادة (/5ب) من قانون االستثمار األجنيب االمارايت.
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للدولة او وضع اليد عليها حسب القانون 7و لضمان عدم تعطيل استغالل نذه األراضي وعدم مضارية هبا
من خالل تصرف املستثمر ابإلجازة االستثمارية الحقا .وإذا ما صح ما تقدم نرى ان نذا االشرتاط قد
يكون فعال ملنع املستثمر األول من املضارية ابإلجازة االستثمارية ولكن قد ال يبدو مذلك من الناحية
النظرية على اقل تقدير ابلنسبة للمستثمر الثاين (الذ نقلت الي االجازة االستثمارية) الذ يستطيع ان
يرشرت املرشرو االستثمار الذ تبلغ نسبة إجنازه  %40مث يضارب ي مباشرة دون ان تكون ل النية يف
اممال وان مان حبدود ضيقة الن املستثمر (املرشرت ) سيدرك قبل شرائ املرشرو ان املضارية يف املرشرو يعد
اجناز نسبة  %40ستكون حمدودة جدا مقارنة مع املضارية ابملرشرو االستثمار اليت تبلغ نسب اإلجناز في
صفر او حبدود دنيا.
اثنيا :استحصال موافقة هيئة االستثمار ماحنة االجازة االستثمارية

8

على الرغم من ان األصل يف ييع املرشرو االستثمار  ،مأغلب البيو االخرى ،ال يستلزم نفاده اال وجود
اتفاق يني البائع واملرشرت وال حيتاج اىل أ موافقات أخرى ،اال اننا جند ان املرشر العراقي يف قانون

االستثمار علق نذا العقد على شرط واقف نو موافقة اهليئة ماحنة االجازة .9نذه املوافقة ال تتحقق مبجرد
اشعار اهليئة املذمورة ابلبيع وامنا اليد من حصول موافقة صرحية منها على قبول البيع (اذا ان اخذ موافقة
اهليئة غري اشعار اهليئة اما اشرتاط املوافقة يرتتب علي إعطاء اهليئة صالحية رفض البيع او التنازل ،اما
االشعار فيقصد ي جمرد علم اهليئة ابلبيع دون اخذ موافقتها) .10يذنب رأ اىل ان املرشر العراقي عندما
 7نصت املادة ( )10من قانون االستثمار (اثنيا – أ –  .1جيوز متليك املستثمر العراقي او األجنيب األراضي املخصصة للمرشاريع السكنية والعائدة للدولة
والقطا العام ،وللمستثمر العراقي او األجنيب شراء األرض العائدة للقطا اخلاص او املختلط إلقامة مرشاريع اإلسكان حصرا شريطة عدم تعارضها مع
استعماالت التصميم األساسي .2 .جيوز متليك املستثمر العراقي األراضي املخصصة للمرشاريع الصناعية والعائدة للدولة والقطا العام ،وجيوز عقد شرامة مع
املستثمر األجنيب يف التمويل او اإلدارة وللمستثمر العراقي شراء األرض العائدة للقطا اخلاص او املختلط وفق نظام تصدرنا اهليئة) وقد اصدر جملس الوزراء
نظام ييع و اجيار عقارات واراضي الدولة و القطا العام ألغراض االستثمار واملسارحة عليها رقم  6لسنة  2017املعدل.
 8انظر يف رقاية مؤسسات الدولة على املرشاريع االستثمارية ،حممد اجلوانر  ،دور الدولة يف الرقاية على مرشروعات االستثمار ،اإلسكندرية ،دار الفكر
اجلامعي.2009 ،
9

املادة (/10اثلثا/ج) من قانون االستثمار ،القوانني االستثمار العريية اختلفت مبوضو استحصال اجلهات القائمة على االستثمار او جمرد اعالمها عند ييع

املرشرو االستثمار او عدم احلاجة اىل املوافقة او االعالم  ،فعلى سبيل املثال املرشر األردين اشرتط يف املادة (/9ب )2/من قانون االستثمار فقط اعالم نيئة
االستثمار يعملية نقل امللكية قبل امتماهلا دون ان يستلزم موافق نذه اهليئة على ذلك ،يينما استلزمت املادة (/5/8ب) من قانون االستثمار األجنيب االمارايت
احلصول على موافقة متايية من وحدة االستثمار قبل نقل مليكة املرشرو االستثمار اىل مستثمر جديد .اما القانون املصر فلم يستلزم يف املادة ( )6من
استحصال املوافقة او حىت اعالم اجلهات القائمة على االستثمار عند تصرف املستثمر مبرشروع االستثمار .
 10د .رارق ماظم عجيل ،شرح قانون االستثمار العراقي ،مطبعة السنهور  ،ط ،1يغداد  2009ص 105
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أوقف عقد ييع املرشرو االستثمار على موافقة اهليئة فان مل يلزم اهليئة ابلتقصي عن أسباب البيع ومل ما
يف االمر ان علق البيع على موافقتها 11.وعلي اذا ما قام املستثمر يبيع املرشرو االستثمار دون موافقة اهليئة
فان يعد خمالف ألحكام القانون والبيع ال يقع وحيق لألخرية وفق املادة ( )15من القانون سحب االجازة
االستثمارية يعد انذار املستثمر واملطالبة ابلتعويض ان مان ل مقتضى اما من ييع ل املرشرو االستثمار فال
يكتسب صفة املستثمر ويبقى اجنيب عن العقد االستثمار االصلي 12.وإذا مان ما تقدم صحيحا فالسؤال
الذ يطرح ننا نل ننالك ضرورة الشرتاط موافقة اهليئة ماحنة االجازة خاصة اهنا ال تبحث يف أسباب نقل
امللكية؟ نعتقد ان احد أسباب اشرتاط موافقة اهليئة على البيع املرشرو االستثمار نو لضمان تطبيق املادة
( )23من قانون االستثمار اليت استلزمت مواصلة املستثمر اجلديد العمل يف املرشرو يف االختصاص ذات مع
إمكانية تغريه يرشروط وان اجلهة اليت ستتحقق من ذلك نو اهليئة ماحنة االجازة.
اثلثا :حلول املستثمر اجلديد حمل املستثمر السابق:
اذا ما حتقق الرشررني السايقني فان من مستلزمات نفاذ عقد ييع املرشرو االستثمار ان حيل املستثمر
اجلديد حمل املستثمر السايق يف احلقوق وااللتزامات  .نذا احللول اقر مبوجب النص األصلي يف قانون
االستثمار وان جرت علي يعض التعديالت الصياغة الحقا اىل ان استقرت الصياغة ((وحيل املستثمر اجلديد
حمل املستثمر السايق يف احلقوق وااللتزامات املرتتبة علي وفق القانون واالتفاق املربم مع ) .نذا احللول أمدت
املادة ( )23من القانون نفس عندما نصت ((اذا انتقلت ملكية املرشرو خالل مدة االعفاء املمنوحة هلا
فيستمر متتع املرشرو ابالعفاءات والتسهيالت والضماانت اليت منحت ل حىت انقضاء تلك املدة ،على ان
يواصل املستثمر اجلديد العمل يف املرشرو يف االختصاص ذات او يف اختصاص اخر يعد موافقة اهليئة وحيل
حمل املستثمر السايق يف احلقوق وااللتزامات املرتتبة مبوجب احكام نذا القانون) .نذا احللول سيولد لدينا
ثالثة عالقات القانونية .األوىل يني املستثمرين أنفسهم (البائع واملرشرت ) وحيكمها عقد البيع املربم فيما يينها
إضافة اىل االلتزامات واحلقوق اليت ترتتب على الطرفني مبوجب االحكام العامة لعقد البيع .والعالقة الثانية
يني اهليئة واملستثمر القدمي وألصل فيها اهنا تنتهي مبجرد قبول اهليئة لعقد البيع وعندنا املستثمر السايق
سيتحلل من أ التزام جتاه اهليئة يوصف اجنيب عن عقد االستثمار اال ان يرد على نذا األصل استثناء ونو
 11د .امرم فاضل سعيد ،دور قانون االستثمار يف جذب االستثمارات األجنبية يف العراق ((قضية املعوقات الترشريعية واإلدارية اليت حتول دون دخول رؤوس
األموال األجنبية يف األسواق العراقية)) ،حبث منرشور يف جملة احلقوق ،ملية القانون /اجلامعة املستنصرية ،2010 ،اجمللد  ،3اإلصدار  ،10ص 91
 12انظر ابلتفصيل د .حممد ماظم حممد و صفاء متعب فجة ،التنظيم القانوين النتقال حق االستثمار ،حبث منرشور يف جملة القادسية للقانون والعلوم
السياسية ،جامعة القادسية ،2017 ،العدد األول ،اجمللد الثامن ،ص 116
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اذا نص العقد املوقع يني املستثمرين انفسهم على إيقاء حتمل املستثمر السايق يعض االلتزامات جتاه اهليئة
فهنا اليد من التزام املستثمر السايق هبذا االتفاق والعالقة الثالثة ني اليت تتكون يني اهليئة واملستثمر اجلديد
فبمجرد قبول اهليئة لعقد البيع املربم يني املستثمر القدمي واجلديد فستصبح نذه العالقة ني جونر العقد
االستثمار ويكون املستثمر اجلديد نو املسؤول جتاه اهليئة يرشان املرشرو االستثمار .

13

املطلب الثالث
مشروع (فندق مشس رواتان) أمنوذجا
سيق ان منحت اهليئة الورنية لالستثمار الورنية االجازة االستثمارية املرقمة ابلعدد ( )2008/2اىل شرمة
(سامنت ملوابل) ألنرشاء املرشرو االستثمار (فندق مشس رواتان) على القطعة املرقمة
(/4211/406مرادة مرمي) مبساحة ( ) 10000عرشرة االلف مرت مريع العائدة اىل وزارة املالية يرأس مال
قدره ( ) 50000مخسون مليون دوالر يتمويل من املؤسسة احلكومية االمريكية (أويك االمريكية) ومت توقيع
عقد االجيار مع وزارة املالية مالكة األرض مببلغ قدره ( )576000000مخسمائة وستة وسبعون مليون دينار
سنواي .ابشرت الرشرمة املستثمرة مبرشروعها االستثمار ويلغت نسبة اإلجناز يف املرشرو تقريبا ( )%42ال ان
الرشرمة تلكأت يف اجناز املرشرو وأوقفت العمل ي يف سنة  2010ألسباب عدة منها اخلالفات يني الرشرمة
املستثمرة ويني مم وهلا (اويك االمريكية) إضافة اىل خالفات أخرى يني الرشرمة املستثمرة واملقاول املنفذ
للمرشرو مما اضطر اهليئة الورنية لالستثمار لتوجي إنذارات عدة للرشرمة املستثمرة دون جدوى وفرض
غرامات مالية عليها حبدود ( )10مليار دينار.
نتيجة ملا تقدم اقرتح ممول املرشرو (أويك االمريكية) إحالل مستثمر جديد ونو شرمة ( مواترون االمريكية)
حمل الرشرمة املستثمرة (سامنت ملوابل) يف احلقوق وااللتزامات .يف البدأ وافقت نيئة االستثمار على نذا
احللول على وفق املادة (/10اثلثا/ج) من قانون االستثمار (أ نقل ملكية املرشرو اىل املستثمر اجلديد) اال
ان ممول املرشرو رالب ابإلعفاء من املبالغ املرتتبة على املرشرو االستثمار ونو ذات الطلب الذ رالب
ي املستثمر اجلديد الذ وافق ان حيل حمل املستثمر القدمي شريطة عدم حتمل أ تبعات مالية راجعة اىل
خطأ املستثمر القدمي.

 13انظر ابلتفصيل دمتور حممد ماظم حممد و صفاء متعب فجة ،مصدر سايق ،ص  130ومايعدنا
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عرض املوضو على األمانة العامة جمللس الوزراء ومان را ذراعيها القانونيني الدائرة القانونية واللجنة
القانونية 14يف حينها نو ضرورة التزام األرراف مافة ينقل ملكية املرشرو على وفق املادة (/10اثلثا/ج) من
قانون االستثمار وخبالف ميكن ان يصار اىل تصفية املرشرو على وفق املادة ( )27من قانون االستثمار.
جملس الوزراء قرر أتجيل استيفاء يدالت االجيار والغرامات املرتتبة عن عقد (فندق مشس رواتان االستثمار )
حلني يدء الترشغيل التجار للمرشرو استنادا اىل الصالحيات املخولة للمجلس مبوجب قانون اإلدارة املالية
والدين العام 15على ان ينظر جملس الوزراء يف اعفاء املرشرو مال او جزءا من مبالغ الغرامات واالجيارات
16
املرتتبة سايقا يذمة املرشرو يرشرط اممال املرشرو .
يناءا على قرار جملس املذمور قامت اهليئة االستثمار الورنية يسحب اجازة االستثمار من شرمة سامت ملويل
ورفع دعوى قضائية حبقها الستحصال حقوق الدولة املرتتبة ذمتها مع منح إجازة استثمار جديدة اىل
املستثمر اجلديد (شرمة احلرة الدولية) اليت قدمها ممول املرشرو ورلبت نيئة االستثمار الورنية من وزارة املالية
فسخ عقد اجيار األرض مع املستثمر القدمي على ان يربم عقد جديد مع املستثمر اجلديد (شرمة احلرة
17
الدولية).
مما تقدم يظهر ان املعاجلة النهائية للمرشرو حمل البحث مل تتم على وفق احكام املادة (/10اثلثا/ج) من
قانون االستثمار مما رالبت األمانة العامة جمللس الوزراء وني املعاجلة السليمة يف راينا الن ممول املرشرو نو
نفس مع املستثمر القدمي واجلديد ونو من توىل املفاوضات مع اهليئة الورنية لالستثمار يرشأن نقل ملكية
املرشرو االستثمار اىل مستثمر جديد ومان ابإلمكان التمسك ينصوص القانون ننا وخاصة املادة
(/10اثلثا/ج) والضغط علي إللزام املستثمر القدمي ينقل ملكية مرشروع االستثمار اىل مستثمر جديد على
وفق نذه املادة  ،مما ان إحالل مستثمر حمل اخر من خالل فسخ االجازة االستثمارية ومنح أخرى جديدة
على ذات املرشرو دون حتميل املستثمر اجلديد التزامات املستثمر القدمي واللجوء يدال عن ذلك اىل احملامم
 14اللجنة القانونية ني اللجنة املرشار اليها يف املادة (/32سادسا) من النظام الداخلي جمللس الوزراء رقم  8لسنة  2014وتتكون من رئيس الدائرة القانونية
يف األمانة العامة جمللس الوزراء رئيسا للجنة وعضوية مدير عام الدائرة القانونية يف مكتب رئيس الوزراء وممثل عن جملس الدولة ومدير عام الدائرة القانونية يف
وزارة املالية ومدير عام الدائرة القانونية يف ديوان الرقاية املالية االحتاد .
 15قانون اإلدارة املالية والدين العام رقم ( )95لسنة 2004
 16الفقرتني ( )1،3من قرار جملس الوزراء رقم ( )67لسنة .2017
 17انظر متاب اهليئة الورنية لالستثمار املوج اىل وزارة املالية املرقم ابلعدد (ق )785/املؤرخ يف .2018/3/7
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الستحصال أموال دولة املرتتبة يذمة املستثمر القدمي ني إجراءات معقدة ورويلة وغري مضمونة العواقب مان
ميكن تالفيها لو مت التمسك كأحكام املادة (/10اثلثا/ج) من قانون االستثمار.
املبحث الثاين
رهن املشروع االستثماري
يينا سايقا ان مبقتضى املادة ( )10من قانون االستثمار قد يقيم املستثمر مرشيدات مرشروع االستثمار على
ارض تعود ملكيتها للمستثمر نفس او ان يقيمها على ارض تعود ملكيتها للدولة وخصصت للمرشرو
االستثمار دون نقل ملكيتها للمستثمر او ان املستثمر استأجر األرض من القطا اخلاص او املختلط او
ايرم عليها حق مسارحة عليها .يف نذا املبحث سنحاول ان جنيب على السؤال االيت :نل حيق للمستثمر
رنن املرشيدات اليت أحدثها يف مرشروع االستثمار لضمان ديون وخاصة القروض احلكومية املمنوحة
للمرشرو االستثمار ؟ جيب التفريق عند اإلجاية على نذا السؤال يني فرضيتني :األوىل ان يقيم املستثمر
مرشيدات مرشروع االستثمار على ارض تعود ملكيتها ل والثانية ان يقيم نذه املرشيدات على ارض الغري
ولكن ل على نذه األرض حق عيين أصلي محق املسارحة او ان تكون مستأجرة من الغري .ونو ما
سنتناول يف املطلبني اآلتيني:
املطلب األول
رهن املستثمر مشيدات مشروعه االستثماري املقامة على ارضه
يف نذا املطلب سنقف على السند القانوين الذ جييز للرانن رنن مرشيدات مرشروع االستثمار وشروط
نذا الرنن.
أوال السند القانوين :الشك ان املستثمر الذ يقيم مرشيدات مرشروع االستثمار على ارض تعود ملكيتها

ل او للدولة وملكت ل ألغراض املرشرو االستثمار يعد مالكا لكل املرشرو ارضا و مرشيدات ومن مث فان
حيق ل رنن مرشروع االستثمار كأممل ارض ومرشيدات ضماننا لديون ومنها القروض احلكومية اليت ميكن
ان حيصل عليها مبوجب املادة (/9اثمنا) من قانون االستثمار والسند القانوين يذلك نو املادة ( )1287من
القانون املدين العراقي رقم  40لسنة  1951اليت تنص (( جيوز ان يكون الرانن نو نفس املدين وجيوز ان
يكون مفيال عينيا يقدم رننا أتمينيا ملصلحة املدين  ،ويف ملتا احلالتني جيب ان يكون الرانن مالكا للعقار
املرنون او متصرفا فيها).
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اثنيا :شروط الرهن :ان حق املستثمر يف رنن مرشروع االستثمار يف احلالة احلالية مقيد يبعض الرشروط

العامة وأخرى خاصة ،فاملادة ( )1285من القانون املدين اشرترت لنفاذ الرنن التأميين تسجيل الرنن يف

دائرة التسجيل العقار وال اشكال من الناحية العملية يعيق دائرة التسجيل العقار من تسجيل مثل نكذا
رنن مىت ما استجاب املستثمر لإلجراءات املنصوص عليها يف قانون التسجيل العقار هبذا اخلصوص .اال
ان قانون االستثمار أضاف قيدين اخرين على نفاذ رنن املرشرو االستثمار مضمانة للقروض احلكومية.
القيد األول نو ان يكون املستثمر قد اجنز نسبة  %25من مرشروع االستثمار  ،وان التحقق من اجناز نذه
النسبة يكون من واجبات اجلهة املقرضة .18الواقع العملي اثبت ان اشرتاط نذه النسبة من االجناز مل تكن
حمل اعرتاض من املستثمرين وليس عائقا امام جلب االستثمار يل العكس ان نذه النسبة مل تنال رضا
املصارف احلكومية ألهنا ينظرنم نسبة متدنية وجيب زايدهتا لتصل ما يني  %40-35من املرشرو الن نسبة
احلالية ال توصل املستثمر اىل مرحلة التدفق النقد وإمكانية التسديد مما ان مرشيدات املرشرو تعترب ضمان
غري رصني .19يناء على ذلك رلب البنك املرمز العراقي من نيئة استثمار يغداد عقد اجتما من اجلهات
ذات العالقة ملراجعة النسية احلالية مبا يضمن حقوق اجلميع 20.ونرى هبذا الصدد ان موقف املصارف
احلكومية والبنك املرمز العراقي غري مربر يف حالة مون املرشرو التجار أقيم على ارض ملكت للمستثمر
الن األرض واملرشيدات ستكون ضامنة ملبلغ القرض واليت يال شك ستفوق مبلغ القرض مما ان موقفهم يعد
سبب رارد لالستثمار وخاصة األجنيب وخيالف توج الدولة يف خلق ييئة جاذية لالستثمار مما ان القروض
يف نذا اجملال ستعود ابلنفع أصال على املصارف املقرضة ألهنا يال شك قروض جتارية لقاء فائدة جتارية ومن
مث تعطيل نذا احلق للمستثمر سيلحق ضرر ابملصارف نفسها.
أما القيد الثاين نو مراعاة استخدام ايد عاملة تتناسب مع حجم القرض والشك ان ما جيب مراعات ننا
نو العمالة احمللية اذا ا ن املرشر العراقي اشرتط على املستثمر قبل منح إجازة استثمارية ان يكون حجم

18

وجهت األمانة العامة جمللس الوزراء  /الدائرة القانونية مبوجب متاهبا املرقم ابلعدد (ق )1188/42/21/1/2/املؤرخ يف  2018 /4/1املصرف العراقي

للتجارة يضرورة قيام األقسام املعنية يف املصرف كأجراء الكرشوفات الالزمة للتأمد من نسبة اإلجناز يف املرشرو ( )%25قبل منح القرض.
 19انظر متاب البنك املرمز العراقي املرقم ابلعدد  41/6املؤرخ يف  2019/1/8املوج اىل نيئة استثمار يغداد.
 20املصدر نفس .
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العمالة احمللية املستخدمة يف املرشرو االستثمار ال تقل  21%50لذا على اجلهة املقرضة التحقق من وجود
22
نذه النسبة من العمالة احمللية يف املرشرو االستثمار قبل منح القرض.
املطلب الثاين
رهن املستثمر مشيداته على ارض الغري
ستناول يف نذا املطلب حكم القانون العراقي ،ويعض القوانني العريية يف رنن املرشيدات على ارض الغري،
ومدى انطباق ذلك على رنن املستثمر ملرشيدات مرشروع االستثمار  ،مث سنقف على تفاصيل قصية
(املسواك مول( منموذج لتعامل اجلهات احلكومية مع أحكام القانون هبذا اخلصوص وتوجيهات اجلهات
احلكومية العليا هبذا الرشأن.
أوال :حكم القانون :القانون املدين العراقي ،مأغلب القوانني العريية ،اشرتط ان يكون الرانن مالكا للعقار
املرنون او متصرفا في  23.ومعلوم من نو مالك العقار اما املتصرف يف العقار نو من مان ل حق تصرف

على العقار املراد رنن  .اال ان نذا القانون مل يتضمن حكما خاصا لرنن ملك الغري او رنن املرشيدات املقامة
على ارض الغري ،ولذا فان وفقا للقواعد العامة يعد رنن ملك الغري موقوفا على إجازة مالك العقار.24
القانون املدين املصر  ،وعلى خالف القانون العراقي ،نص صراحة على حكم رنن ملك الغري وعده رننا

قايال لأليطال 25.اال ان نو االخر مل ينظم حكم رنن املرشيدات املقامة على ارض الغري .القانون املدين
اجلزائر نو االخر اشرتط ان يكون الرانن مالك للعقار املرنون وأنال للتصرف في  26.اال ان املرشر
اجلزائر يف القانون نفس أورد استثناء على نذا األصل اذا أجاز ملالك املباين املقامة على ارض الغري ان

 21املادة (/30أوال) من نظام االستثمار رقم ( )2لسنة .2009
 22انظر يف موضو إعطاء األولوية واالفضلية لترشغيل العمالة احمللية يف مرشاريع االستثمار ،د .سالم منعم مرشعل ،التنظيم القانوين لعمل العمال األجانب
على ضوء قانون االستثمار العراقي رقم  13لسنة  ،2006حبث منرشور يف جملة ملية احلقوق  /جامعة النهرين ،2015 ،اجمللد  ،17العدد  ،3ص 284
 23املادة ( )1287من القانون املدين العراقي
24

أنظر ابلتفصيل حممد ر البرشري و د .غين حسون ر  ،احلقوق العينية ،ج ،2ص385

 25املادة ( /1033أوال) من القانون املدين املصر  ،انظر يف تفصيل نذا احلكم د .عبد الرزاق السنهور  ،الوسيط يف شرح القانون املدين ،ج ،10التأمينات
الرشخصية والعينية ،ص  299وما يعدنا.
26

املادة ( )884من القانون املدين اجلزائر لسنة .1975
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يرننها وأعطى احلق للدائن التقدم يف استيفاء الدين من مثن األنقاض اذا ندمت املباين ومن التعويض الذ
27
يدفع مالك األرض اذا استبقى املباين وفق االحكام اخلاصة اباللتصاق.
على الرغم م ن القانون املدين العراقي خال من نص مرشاي لنص القانون املدين اجلزائر فيما خيص رنن املباين
القائمة على ارض الغري اال اننا نرى ان املرشر العراقي أجاز من حيث املبدأ رنن املباين اليت يقيمها املستثمر
على األرض املخصصة ل او املؤجرة ألغراض املرشرو االستثمار  .نذا اجلواز ورد يف املادة ( /9اثمنا) من
قانون االستثمار اليت نصت على ان هتدف اهليأة الورنية لالستثمار اىل ترشجيع االستثمار من خالل
(شجيع املستثمرين العراقيني واألجانب ابملرشارمة مع العراقيني من خالل توفري قروض و تسهيالت مالية هلم
ابلتنسيق مع وزارة املالية و املؤسسات املالية االخرى على ان يراعى اجناز املستثمر نسبة  %25من املرشرو
ويضمان منرشات املرشرو و متنح قروض ميسرة ابلنسبة للمرشاريع السكنية و للمستفيد النهائي على أن
يراعى استخدام أيد عاملة تتناسب و حجم القرض)) من خالل ظانر النص جند ان املرشر العراقي أجاز
منح قروض مالية للمستثمر يضمانة مرشيدات املرشرو والشك ان املقصود يعبارة (ويضمان منرشات
املرشرو ) نو ان يكون تقدمي القروض لقاء رنن تلك املنرشاءات املرشرو لصا ح املقرض.
اثنيا :قضية مشروع (مسواك مول) أمنوذجا:
على الرغم من ان اخلالصة اليت توصلنا اليها يف الفقرة السايقة املتضمنة وجود اجلواز القانوين لقيام
املستثمر الذ اقام منرشيدات مرشروع االستثمار على ارض الغري يرنن نذه املرشيدات للحصول على
قروض مالية ألغراض مرشروع االستثمار  ،اال ان يبدو ان لدائرة التسجيل العقار رأ اخر .نذه
الدائرة مانت متمسكة يضرورة ان تكون األرض اليت يقام عليها املرشرو االستثمار ملكا للمستثمر
نفس او على االقل ل حق عيين عليها محق مسارحة مرشرط لوضع إشارة احلجز على مرشيدات
املرشرو االستثمار للحصول على قرض مايل.
موقف دائرة التسجيل العقار نذا يتضح من قضية (مسواك مول) واليت تتلخص وقائعها كأن سبق ان
منحت نيئة استثمار يغداد االجازة االستثمارية املرقمة ابلعدد ( )2010/41اىل احد املستثمرين احملليني
ألنرشاء مرشروع االستثمار (مسواك مول) يف يغداد على ارض تعود ملكيتها اىل وزارة املالية ويعد اجناز
ما نسبت  %40من املرشرو االستثمار يف حينها حاول املستثمر احلصول على قرض مايل من املصرف
العراقي للتجارة مببلغ ( )36مليار دينار عراقي ويفائدة  %10سنواي لغرض اممال املرشرو االستثمار
 27املادة ( )889من القانون املدين اجلزائر  ،انظر يف تفصيل نذا احلكم ،امحد يومرزازة ،رنن املباين القائمة على ارض الغري يف القانون املدين اجلزائي ،حبث
منرشور يف جملة العلوم اإلنسانية  ،2015 ،العدد  ،43جملد ب ،ص 431-415
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وثبت يف عقد القرض ان الضمانة الرئيسية للقرض نو رنن مرشيدات املرشرو رننا اتمينيا من الدرجة
األوىل لصا ح املصرف 28.اال ان عند مراجعة املستثمر لدائرة التسجيل العقار لغرض وضع إشارة
احلجز على مرشيدات املرشرو االستثمار رفصت الدائرة املذمورة ذلك ورالبت املستثمر يتقدمي الواثئق
اليت تثبت ان ل حق مسارحة على ارض املرشرو االستثمار مرشرط لوضع إشارة احلجز 29.ونظرا
لكون املستثمر مان مستاجر لألرض املقامة عليها املرشرو االستثمار تعذر علي تقدمي الواثئق املطلوية
من دائرة التسجيل العقار  .نذا املوقف جعل املصرف العراقي للتجارة يرتدد يف منح القرض اىل
30
املستثمر يدون تزويدنم يعقد مسارحة على األرض املقام عليها املرشرو .
على ما يبدو ان موقف الدائرة املذمورة مان مستند اىل نصوص القانون املدين وقانون التسجيل العقار .
فكما راينا ان نصوص القانون املدين العراقي اشرترت ان يكون الرنن منصب على عقار او حق عيين
على عقار وان يكون الرانن مالك للعقار املرنون او ل حق تصرف في ونو ما تكرر ذمره يف املادة
( )1 /305من قانون التسجيل العقار اليت تنص ((يدرج الرنن التاميين على حق امللكية العقارية
واحلقوق العينية العقارية االصلية االخرى املسجلة يف السجل العقار سواء مان نذا احلق مستقال او
مرشاعا مع مراعاة القيود املفروضة قانوان على رنن يعض احلقوق)).
أمام رفض دائرة التسجيل العقار رنن مرشيدات املرشرو االستثمار املقام على ارض الغري جلأ املستثمر
اىل األمانة العامة جمللس الوزراء سعيا من يف احلصول على توجي يلزم دائرة التسجيل العقار يتطبيق
نص املادة (/9اثمنا) من قانون االستثمار .31األمانة العامة جمللس الوزراء يذراعيها القانونني ،الدائرة
القانونية واللجنة القانونية ،وجهت اهليئة الورنية لالستثمار واملصارف مافة ودائرة التسجيل العقار ابهنا
ترى عدم وجود مانع من قيام املصارف ودائرة التسجيل العقار مبنح قروض اىل للمستثمرين يضمانة
مرشيدات املرشرو على وفق الرشروط املذمورة يف املادة (/9اثمنا) شرط عدم التصرف يتلك املرشيدات
32
واالجازة االستثمارية اال مبوافقة اجلهة املقرضة

28

الفقرة ( )8من عقد القرض املوقع يني املصرف العراقي للتجارة وصاحب مرشرو مسواك مول.

 29انظر متاب املصرف العراقي للتجارة املرقم ابلعدد ( )1827املؤرخ يف .2018/2/19
 30املصدر نفس .
 31قدم صاحب مرشرو مسواك مول امثر من رلب اىل الدائرة القانونية يف األمانة العامة جمللس الوزراء هبذا اخلصوص على سبيل مثال رلب املرقم ابلعدد
( )331املؤرخ يف  2018/3/19ورلب املرقم ابلعدد ( )335املؤرخ يف .2018/8/14
 32انظر متاب األمانة العامة جمللس الوزراء املرقم ابلعدد (ق )4076/42/107/1/2/املؤرخ يف .2018/12/2
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ال شك يف ان توجي األمانة العامة جمللس الوزراء يصب يف مصلحة املستثمرين يرشكل عام ومستثمر
مرشرو (مسواك مول) يرشكل خاص اال اننا نرى ان نذا التوجي مل يكن مايف ورتب شروط اضافية على
املستثمرين فمن جهة ان مل ترشر صراحة ان ما ورد يف املادة (/9اثمنا) من قانون االستثمار نو نص
خاص واجب العمل مبوجب يهدف اىل ترشجيع االستثمار .ومن جهة أخرى رتب شرط غري موجود يف
قانون االستثمار وخاصة املادة (/9اثمنا) ونو عدم جواز التصرف ابإلجازة االستثمارية اال مبوافقة اجلهة
املقرضة.
يناءا على التوجي املذمور قامت دائرة التسجيل العقار أخريا إبصدار توجيهها اىل مديرايهتا مافة ترشري
في إمكانية اجراء الرنن على مرشيدات املرشاريع االستثمارية لصا ح املصارف لقاء القروض اليت متنح
للمستثمرين شريطة ان يكون هلؤالء املستثمرين عقد اجارة رويلة او حق مسارحة على األرض املرشرو
مسجال وفقا للقانون يف مديرايت التسجيل العقار مع مراعاة احكام الرنن املنصوص عليها يف قانون
التسجيل العقار  .33وال شك ان منح صاحب املرشرو االستثمار الذ ميلك حق املسارحة على

ارض املرشرو حق الرنن نو أتميد للقواعد العامة هبذا الرشأن .34اما يرشان منح صاحب املرشرو
االستثمار الذ اقام مرشروع االستثمار على ارض مستأجرة اجارة الطويلة حق الرنن فنرى ان تقدم
يف موقف دائرة التسجيل العقار ميكن ان يرشجع على االستثمار وان منا نفضل ان مينح حق الرنن
لكل مستثمر استأجر ارض املرشرو االستثمار دون تقييده إبجارة رويلة الن نص املادة (/9اثمنا) من
قانون االستثمار مل ترشرتط مثل نذا الرشرط.
اخلامتة
يعد ان انتهينا من دراسة اإلرار القانوين حلق املستثمر يف ييع مرشروع االستثمار او رنن يف ضوء
احكام قانون االستثمار العراقي والوقوف على يعض تطبيقات مؤسسات الدولة العراقية للنصوص
القانونية املنظمة هلذين احلقني يف منوذجني ملرشروعني استثمارين خمتلفني تبني لنا ان قانون االستثمار
العراقي أجاز للمستثمر نقل ملكية مرشروع االستثمار او رنن مرشيدات لغرض احلصول على قروض
مالية رغبة من يتوفري ييئة جاذية لالستثمار اال ان على ما يبدو ان املستثمرين مازالوا يعانون من يعض
الصعوابت هبذا اجملال عند تعاملهم مع يعض اجلهات احلكومية اما لوجود غموض لدى نذه اجلهات
 33انظر اىل متاب وزارة العدل املرقم ابلعدد (/1/7عقار /سر  )24/املؤرخ يف  2019/1/24ومرافق متاب دائرة التسجيل العقار املرقم ابلعدد
(/250/2/6/5أ) املؤرخ 2019/1/8
34

املادة ( )1/ 1269من القانون املدين العراقي.
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يف يعض النصوص القانونية املنظمة هلذين احلقني يف قانون االستثمار او ان اجلهات احلكومية جتتهد يف
تفسري النصوص القانونية هلذا القانون وتؤوهلا خالف إلرادة املرشر او اهنا تعتمد على النصوص القانونية
اخلاصة يعملها يعيدا عن نصوص قانون االستثمار مما دفع املستثمرين اىل اللجوء اىل اجلهات احلكومية
العليا امال يف احلصول على مبتغانم.
نذا املوقف يال شك يعد احد األسباب اليت تقلل من اندفا املستثمرين وخاصة األجانب منهم
لالستثمار يف العراق مما يتطلب من مل اجلهات احلكومية التظافر يف إجياد احللول لكل معوقات
االستثمار واللجوء اىل االستفسار والترشاور مع يعضها البعض ورلب التوجيهات من اجلهات احلكومية
العليا قبل اختاذ ا إجراءات او مواقف تصعب من عملية االستثمار وختلق را عام سليب لدى
املستثمرين الن مل ذلك سيولد ااثر سلبية على عملية االستثمار يف العراق والذ سيلقي يظالل يف
هناية املطاف على املوارن وثقت يقدرة الدولة على تلبية احتياجات .
مما تقدم نرى ضرورة تعديل نص املادة ( /9اثمنا) من قانون االستثمار ابلرشكل الذ يرشري صراحة اىل
إمكانية قيام املستثمرين يرنن مرشيدات املرشرو االستثمار استثناءا من قانون احكام قانون التسجيل
العقار لوضع حد الجتهادات دوائر التسجيل العقار هبذا الرشأن ،مما نرى ضرورة تعديل نص املادة
(/10اثلثا/ج) من قانون االستثمار ابلرشكل الذ يستلزم فقط اعالم اهليئة ماحنة االجازة االستثمارية
عند نقل ملكية املرشرو االستثمار دون احلاجة اىل استحصال موافقتها مادام ان اهليئة ماحنة االجازة
االستثمارية لن تتوىل التحر عن أسباب نقل امللكية.
املصادر
أوال :الكتب والبحوث
.1
.2

.3
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امحد يومرزازة ،رنن امل باين القائمة على ارض الغري يف القانون املدين اجلزائي ،حبث منرشور يف جملة العلوم
اإلنسانية  ،2015 ،العدد  ،43جملد ب ،ص .415
د .امرم فاضل سعيد ،دور قانون االستثمار يف جذب االستثمارات األجنبية يف العراق ((قضية املعوقات
الترشريعية واإلدارية اليت حتول دون دخول رؤوس األموال األجنبية يف األسواق العراقية)) ،حبث منرشور يف جملة
احلقوق ،ملية القانون /اجلامعة املستنصرية ،2010 ،اجمللد  ،3اإلصدار .10
د .ابسم علوان رعمة ،قانون االستثمار العراقي رقم ( )13لسنة  2006يف امليزان ،حبث منرشور يف جملة
رسالة احلقوق ،ملية القانون  /جامعة مريالء ،السنة اخلامسة ،العدد الثاين.2013 ،
د .سالم منعم مرشعل ،التنظيم القانوين لعمل العمال األجانب على ضوء قانون االستثمار العراقي رقم 13
لسنة  ،2006حبث منرشور يف جملة ملية احلقوق  /جامعة النهرين ،2015 ،اجمللد  ،17العدد .3
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 .5د .رارق ماظم عجيل ،شرح قانون االستثمار العراقي ،مطبعة السنهور  ،ط ،1يغداد 2009
 .6د .عبد الرزاق السنهور  ،الوسيط يف شرح القانون املدين ،ج ،10التأمينات الرشخصية والعينية
 .7د .عبد هللا عبد الكرمي عبد هللا ،ضماانت االستثمار يف الدول العريية ،عمان ،مكتبة دار الثقافة للنرشر
والتوزيع ،الطبعة األوىل2008 ،
 .8د .قيصر حيىي جعفر ،الوايف يف شرح احكام قانون االستثمار رقم ( )13لسنة  ،2006يغداد .2018
 .9حممد اجلوانر  ،دور الدولة يف الرقاية على مرشروعات االستثمار ،اإلسكندرية ،دار الفكر اجلامعي.2009 ،
 .10حممد ر البرشري و د .غين حسون ر  ،احلقوق العينية ،ج.2
 .11د .حممد ماظم حممد و صفاء متعب فجة ،التنظيم القانوين النتقال حق االستثمار ،حبث منرشور يف جملة
القادسية للقانون والعلوم السياسية ،جامعة القادسية ،2017 ،العدد األول ،اجمللد الثامن
 .12د .ندى عبد الكاظم حسني ،دراسة مقارنة يني قانون االستثمار االحتاد رقم ( )13لسنة  2006وقانون
االستثمار الكوردستاين ،حبث منرشور يف جملة العلوم القانونية ،ملية القانون /جامعة يغداد ،العدد  ،4لسنة
.2010
 .13د.ناشم رمضان اجلزائر  ،د .وليد خالد عطية ،د .حسني عبد القادر معروف ،حوافز وضماانت املستثمر
يف ظل قانون االستثمار العراقي ويعض قوانني االستثمار العريية ،حبث منرشور يف جملة العلوم االقتصادية/
جامعة البصرة ،العدد  ،23اجمللد السادس2009 ،
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القانون املدين العراقي رقم  40لسنة 1951
قانون التسجيل العقار رقم ( )43لسنة 1971
قانون اإلدارة املالية والدين العام رقم ( )95لسنة 2004
قانون االستثمار العراقي رقم  13لسنة 2006
نظام االستثمار األجنيب السعود  1421ه،
قانون االستثمار األردين رقم ( )30لسنة 2014
قانون االستثمار املصر رقم ( )72لسنة 2017
قانون االستثمار األجنيب االمارايت رقم ( )19لسنة .2018
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