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امللخص
تلعب االسثمارات دورا مهما يف النهوض ابلواقع االقتصادي واالجتماعي للدول اجلاذبة لالستثمار لكوهنا
 فضال عن حتقيق، اداة فعالة يف نقل التقينات احلديثة وتطوير وتوسيع القاعدة االنتاجية وخلق فرص عمل
. التوازن يف ميزان الدفوعات من خالل زايدة النقد االجنيب وصوال اىل بناء االسس املالئمة لالقتصاد الوطين
وحيث ان العراق يعد يف الوقت احلايل ابمس احلاجة اىل خلق الفرص االستثمارية وخصوصاً االسثمار
 واتكيد لذلك، االسكاين لغرض معاجلة مشكلة قطاع االسكان اليت يعاين منها كثريا من الدول ومنها العراق
 املعدل قد اشار اىل توفري الضماانت الكافية واملشجعة2006  لسنة13 جند ان قانون االستثمار العراقي رقم
 ويف مقابل ذلك يستلزم من الدول اجلاذبة لالستثمارت االبتعاد عن التعقيدات االدارية،للمستثمرين
.والبريوقرطية اليت تعد من اهم عوائق جذب االستثمارات االسكانية وخصوصا توفري االراضي لتلك املشاريع

Summary
Investments play an important role in promoting the economic and social reality of
the countries that attract investment because they are an effective tool in transferring
modern technologies, developing and expanding the productive base and creating job
opportunities, as well as achieving balance in the balance of payments through increasing
foreign exchange and building appropriate foundations for the national economy. And that
Iraq is currently in dire need to create investment opportunities, especially housing
investment for the purpose of addressing the problem of the housing sector, which suffers
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from many countries, including Iraq, and to confirm that we find that the Iraqi Investment
Law No. 13 of 2006 amended to provide adequate guarantees and investors , In contrast,
countries that attract investment must avoid administrative and bureaucratic complications,
which are one of the most important obstacles to attracting housing investment, especially
the provision of land for such projects.

املقدمة
أوالً :جوهر فكرة البحث
يتطلب جذب االستثمارت الوطنية منها واالجنبية اىل الدول املضيفة لالستثمار اجياد بيئة استثمارية مالئمة
وحمفزة للمستثمرين وخصوصا االستثمارات االسكانية اليت ميكن من خالهلا التخفيف من أزمة السكن الطاحنة
اليت متر فيها الدول النامية ومنها العراق على وجه اخلصوص مما يتطلب ازالة كل املعوقات اليت تعرتض سبيل
املشاريع االستثمارية االسكانية ،وخصوصا ان تلك االخرية تكلف املستثمر اموال طائلة لكي يتم من خالهلا
اجناز تلك املشاريع هادفا من خالهلا حتقيق االرابح  ،ويف مقابل ذلك يستلزم من الدول اجلاذبة لالستثمارات
االبتعاد عن التعقيدات االدارية والبريوقراطية اليت تعد من اهم عوائق جذب االستثمارات االسكانية وتوفري
املتطلبات الالزمة للمشروع االستثماري وخصوصاً توفري االراضي القامة تلك املشاريع االستثمارية االسكانية .
اثنياً :أمهية مووو البحث وأسبا اتتياره
ان تفاقم ازمة السكن و حاجة الفرد املتزايدة للحصول على سكن مالئم وامام قلة يف التخصيصات املالية اليت
ميكن من خالهلا مواجهة السكن تلجأ الدول عادة اىل استقطاب املستثمرين حنو توجيه استثماراهتم وخصوصا
يف املشاريع االسكانية وهو مما اليكلف ويرهق املوازنة العامة للدولة  ،ويف الوقت نفسه يعد عامالً مناسباً يف
التقليل من ازمة السكن وخلق فرص عمل ويرفع من درجة كفاءة االيدي العاملة الوطنية وتوفري الوحدات
السكنية اليت تتناسب مع الوضع االقتصادي واالجتماعي للمواطن واجملتمع  ،مما يستلزم بيان التعريف
ابالستثمار االسكاين واهم املعوقات على صعيد الواقع العملي اليت تعرتض استقطاب االستثمارات االسكانية
واقرتاح احللول املناسبة ملعاجلتها مبا يؤدي اىل حتقيق التنمية االقتصادية للفرد واجملتمع .
لذلك أرأتينا ان يكون موضوع البحث (( معوقات االستثمار االسكاين – دراسة مقارنة ))
اثلثاً :نطاق البحث
تنصب دراسة هذا املوضوع على بيان معوقات االستثمار االسكاين يف ظل قانون االستثمار العراقي رقم
( )13لسنة ( 2006املعدل )  ،وكلك قانون االستثمار املصري رقم ( )72لسنة  ،2017حماولني االشارة
اىل االنظمة واللوائح االستثمارية الصادرة وفقاً لقوانني االستثمار .
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رابعاً :تطة البحث:
لغرض اعطاء موضوع البحث أبعاده الالزمة ولألحاطة جبميع جوانبه النظرية منها والعملية  ،أرأتينا تقسيم
موضوع حبثنا اىل مبحثني مسبوقني مبقدمة وملحقني خبامتة  ،سنخصص املبحث االول لبيان التعريف
ابالستثمار االسكاين وعلى مطلبني  ،نتناول يف املطلب االول تعريف االستثمار االسكاين  ،اما الثاين
فسنعقده لذاتية االستثمار االسكاين  ،اما املبحث الثاين فسنجعله لبيان صور معوقات االستثمار االسكاين
وعلى مطلبني  ،االول لبيان عدم تغعيل قسم النافذة الواحدة يف هيئات االستثمار ،اما الثاين فسنعقده
للبريوقراطية يف ختصيص االراضي للمشروع االستثماري االسكاين.
.....ومن هللا التوفيق.....
املبحث االول
التعريف ابالستثمار االسكاين
ميثل االستثمار االسكاين خطوة مهمة حنو ختفيف ازمة السكن اليت يعاين منها العراق  ،ما يتطلب توفر
أرض بيئية مناسبة جاذبة لالستثمارات االسكانية وهادفة اىل إزالة املعوقات اليت تعرتض سبيل حتقيق االستثمار
االسكاين  ،وقبل بيان تلك املعوقات  ،جيدر بنا تسليط الضوء على بيان املقصود ابالستثمار االسكاين وذاتية
االستثمار االسكاين وعلى مطلبني ،نتناول يف املطلب االول تعريف االستثمار االسكاين  ،أما الثاين فسنجعله
لذاتية االستثمار االسكاين.
املطلب االول
تعريف االستثمار االسكاين
ان بيان املقصود ابالستثمار يتطلب بنا أن حندد تعريف االستثمار بوجه عام كون قطاع االسكان هو أحد
صور االستثمار اليت تتعدد بتنوع االنشطة االقتصادية  ،كاالستثمار الزراعي واالستثمار الصناعي واالستثمار
التجاري وغريها .
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لذلك تعددت التعريفات الفقهية لالستثمار فقد عرف على انه (( توريد االموال أو رمبا اخلدمات هبدف
حتقيق ربح مادي  ،وميكن ان يتكون االستثمار من اموال معنوية ))( ،)1وهناك من عرفه على انه (( الدخول
() 2

يف مشروع بقصد حتقيق عائدات بشكل ارابح حلساب الشخص املكلف بتحقيقيه ))

وكذلك هناك من عرف االستثمار على انه (( ممارسة أحد املشروعات االجنبية لنشاط اقتصادي يف دولة من
() 1
الدول متمثالً يف انشاء وحدات انتاجية أو تسويقية أو خدمية تقوم على استغالل تكنولوجيا معينة ))
ان املتطلع اىل ال تعريفات املتقدمة جيد اهنا تناولت االستثمار بوجه عام ومل تركز على صور النشاط
االستثماري املتعددة  ،فضالً عن ذلك ان االخري منها قد تناول االستثمار االجنيب مستبعداً االستثمار الوطين

من نطاق التعريف  ،كما اهنا مل تبني امهية هذه االستثمارات للدول املستقطبة هلا وخصوصاً يف جمال نقل
التكنولوجيا وحتسني القطاع االسكاين  ،فهي تناولت جانب املستثمر من خالل استغالل رؤوس االموال
وحتقيق الربح من االستثمار  ،ومل تبني امهية االستثمار ودوره يف التنمية والتطور وتذليل االزمات يف الدول
اجلاذبة لالستثمار .
اما ابلنسبة لتعريف ا الستثمار االسكاين  ،فنجد أن غالبية فقهاء القانون مل يشر اىل تعريف االستثمار
االسكاين بشكل مباشر ،امنا ذكره من خالل الشروحات اليت تناوهلا يف البحث يف موضوعات االستثمار كونه

أحد فروع االستثمار اليت حتظى أبمهية الدول اجلاذبة لالستثمار( .)2يف مقابل ذلك جند ان هناك من عرف
االستثمار االسكاين على انه (( االستثمارات يف تقسيم االراضي وتشييد مباين جديدة واقامة املرافق املتعلقة
هبا ))( )3لذلك فهي حماولة لتخصيص موضوع االستثمار ابلنشاط االسكاين وحصر مدلوله يف هذا االخري

( )1د .مىن حممود مصطفى  ،احلماية الدولية لالستثمار االجنيب واحكام التحكيم يف تسوية منازعات االستثمار ،دار النهضة العربية  ،القاهرة ،1990 ،
ص.11
( )2د .وليد حيدر جابر  ،التفويض يف ادارة واستثمار املرافق العامة  ،منشورات احلليب احلقوقية  ،بريوت  ، 2009 ،ص.123
( )1انس السيد عطية  ،الضماانت القانونية لنقل التكنولوجيا اىل الدول النامية واملشروعات التابعة هلا  ،إطروحة دكتوراة  ،كلية احلقوق  ،جامعة عني الشمش ،
 ، 1996ص.134
( )2د .انئل البابلي  ،د.ابراهيم حممد الربايري  ،موسوعة االستثمار  ،دار الفكر العريب ،القاهرة  ،بدون سنة طبع ،ص 19وكذلك د .عبدالسالم ابو قحف ،
السياسات واالشكال املختلفة لالستثمارات االجنبية  ،ج ،2مؤسسة الشباب اجلامعي  ،االسكندرية  ، 1989 ،ص 39وكذلك د .ابو العال علي ابو العال
النمر  ،نظرة انتقادية للسياسة التشريعية املصرية يف جمال االستثمار ونقل التكنولوجيا  ،دار النهضة العربية  ،القاهرة  ،ص.9
( )3د .حممد حممد سويلم  ،االستثمارات االجنبية يف جمال العقارات  ،مطبعة القدس  ،االسكندرية  ، 2009 ،ص.341
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 ،إال انه مما يؤاخذ على التعريف انه مل يسلط الضوء على اطراف عقد االستثمار االسكاين  ،ومل يوضح كيفية
التصرف ابملشروع االستثماري لالفراد فهل هو على سبيل التمليك أم على سبيل التأخري.
اما على صعيد التشريعات  ،جند ان املشرع العراقي قد أشار اىل تعريف االستثمار بوجه عام على انه ((
() 1
توظيف مال يف أي نشاط أو مشروع اقتصادي يعود ابملنفعة املشروعة على البلد ))
لذلك يتبني ان املشرع العراقي مل يشر يف قانون االستثمار العراقي رقم ( )13لسنة  ( 2006املعدل ) اىل
تعريف االستثمار االسكاين على الرغم انه قد ذكر االستثمار االسكاين ونظم احكامه كونه من جماالت
االستثمار وكذلك قد اشار اىل ذكر االستثمار االسكاين يف ابب الضماانت واحلوافز اليت مينحها القانون

للمستثمر( . )2ونعتقد انه كان االوىل ابملشرع العراقي ايراد تعريف لالستثمار االسكاين يف نص املادة ( )1من
قانون االستثمار العراقي رقم ( )13لسنة ( 2006املعدل ) الذي أورد فيها تعريف للمصطلحات الوارد يف
القانون لكي نتمكن من خالله حتديد نطاق االستثمار االسكاين واجملاالت اليت ميكن االعالن عنها كفرص
استثمارية يف جمال االسكان .
اما قانون االستثمار املصري رقم ( )72لسنة  2017مل يشر اىل تعريف االستثمار االسكاين ،إال انه قد نص
عليه ضمن اجملاالت اليت يشملها القانون أعاله واليت تكون خاضعة ألحكامه .يف حني جند أن الالئحة
((مشروعات
التنفيذية لقانون االستثمار املصري قد اشارت اىل تعريف االستثمار االسكاين على انه
االسكان اليت تؤجر وحداهتا ابلكامل خالية ألغراض السكن غري االداري بشرط ان اليقل عدد الوحدات عن
()1
مخسني وحدة سكنية سواء اقيمت يف شكل بناء واحد أو عدة ابنية ))
ان املتطلع اىل النص أعاله جيد ان املشرع املصري أخضع االستثمار االسكاين جلملة من الضوابط والقيود
فهو اشرتط ان اليقل عدد الوحدات السكنية عن مخسني وحدة  ،سواء أقيمت يف شكل بناء واحد أو عدة
ابنية  ،فضالً عن ذلك اشرتط أن ت ؤجر الوحدات ابلكامل ألغراض االسكان غري االداري  .ونرى ان تلك
الضوابط والقيود اهنا تنسجم يف حل أزمة السكن  ،فهي هادفة اىل االعتماد على االستثمارات االسكانية
خلدمة االفراد مستبعدة من نطاقها االستثمار االسكاين ألغراض السكن االداري  ،ولكن مما يؤاخذ على

( )1ينظر نص الفقرة (ن) من املادة ( )1ن قانون االستتثمار العراقي رقم ( )63لسنة  2006املعدل .
( )2ينظر نص املادة ( )10من قانون االستثمار العراقي رقم ( )13لسنة  ( 2006املعدل) .
( )1ينظر نص الفقرة اثمناً من املادة ( )1من الالئحة التنفيذية لقانون االستثمار املصري الصادرة بقرار جملس الوزراء رقم  2310لسنة .2017
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التعريف انه قد حصر التصرف القانوين املتعلق ابلوحدات السكنية ابالجيار فقط مستبعداً البيع ،ونرى انه ليس
هناك ما يضر اجراء التصرف ابلوحدات السكنية عن طريق البيع ما دام يساهم يف حل ازمة السكن.
ومن خالل ماتقدم ميكن لنا أن نعرف االستثمار االسكاين على انه ((االستثمار يتخذ الصورة املباشر
الستغالل رؤوس االموال الوطنية واالجنبية يف جمال أقامة املباين السكنية على االراضي العائدة للقطاع العام أو
اخلاص او املختلط والتصرف هبا ابلبيع أو االجيار للمواطنني وحسب االتفاق املربم بني الطرفني )).
املطلب الثاين
ذاتية االستثمار االسكاين
تربز ذاتية االستثمار االسكاين كون أن موضوعه يعد من املتطلبات االساسية يف حياة االنسان وهو احلصول

على السكن مما جعل اشباع هذه احلاجة ميثل مصلحة وطنية ( .)1وأمام الصعوابت اليت تواجهها الدول
وخصوصاً الدول النامية ومنها العراق يف حل أزمة السكن  ،جند ان هذه الدول قد اجتهت حنو القطاع اخلاص
وعن طريق االستثمار وطنياً كان أم اجنبياً جلذب االستثمارات االسكانية مما خيفف من تلك الصعوابت
ويعمل على حل ازمة خانقة وارتفاع يف اسعار العقارات وخصوصاً يف السنوات االخرية .

ويعد العقد االستثماري الذي يكون موضوعه االسكان من العقود امللزمة للجانبني ومن العقود طويلة االجل
 ،كون ان حجم االستثمارات فيها كبري وحيتاج اىل اجل طويل يف التنفيذ  ،وخصوصاً ان حمل االستثمار
االسكاين هو انشاء وحدات سكنية وبطبيعة احلال ان انشائها يستلزم عادة مدة ليست قصرية ليتم بعد ذلك
تصرف املستثمر ابلوحدات السكنية ابلبيع أو االجيار للحصول على عوائد استثماراته(.)2
أضف اىل ذلك ان ذاتية االستثمار االسكاين تربز يف مسألة احلصول على االراضي ألجل انشاء البناء
عليها ،واملسألة تدق كثرياً يف حالة كون املستثمر أجنبياً ،ألن هذا االخري حتضر عليه غالبية القوانني متلك
العقارات مما يستلزم معاجلة ذلك االمر يف القوانني اخلاصة ومنها قوانني االستثمار اذا ما أرادت تلك الدول
تشجيع االستثمارات االسكانية يف بلداهنا ( ،)1فضالً عن ذلك ان العقد الوارد على االستثمارات االسكانية

( )1د .بشار حممد االسعد  ،عقود االستثمار يف العالقات الدولية اخلاصة  ،منشورات احلليب احلقوقية  ،ط ،2006 ،1ص.70
( )2د .عبد الواحد الفار  ،اجلوانب القانونية لالستثمارات العربية واالجنبية  ،عامل الكتب  ،القاهرة  ،بدون سنة طبع  ،ص.158
( املعدل ) على انه (( أ -للمستثمر العراقي أو
( )1ينظر يف ذلك نص الفقرة ( اثنيا) من املادة ( )10من قانون االستثمار العراقي رقم ( )13لسنة 2006
االجنيب حق متلك االراضي والعقارات العائدة للدولة ببدل حتدد اسس احتسابه وفق نظام خاص وله حق متلك االراضي والعقارات العائدة للقطاعني املختلط
واخلاص لغرض اقامة مشاريع االسكان حصراً)).
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يتمي ز ابلصفة التجارية  ،الن احملل الذي يرد عليه العقد وهو بناء الوحدات السكنية هو عمل جتاري  ،الن
املشرع العراقي اعترب مقاوالت البناء والرتميم واهلدم والصيانة من االعمال التجارية ( ، )2وحيث ان االستثمار
االسكاين يتعلق ابلبناء من خالل انشاء الوحدات السكنية فهذا يعين ان عقد االستثمار االسكاين يعد من
العقود التجارية  ،لذلك فهو خيضع ألحكام القانون التجاري الذي يتطلب السرعة واالئتمان وهو ما جيعل
ذلك منسجماً والسياسة االستثمارية اهلادفة اىل حل ازمة السكن وخلق الفرص االستثمارية اليت تشجع على
ذلك النشاط مما يعزز حتقق النمو االقتصادي وتوسيع حركة التجارة(.)3
صفوة القول ان ذاتية االستثمار االسكاين تربز من خالل املوضوع الذي يرد عليه واملتمثل ابنشاء وحدات
سكنية لتسد حاجة االفراد من احلصول على السكن املالئم من دون االعتماد على املوازنة العامة للدولة ،
فضالً عن ذلك ان مسألة ختصيص االراضي والعقارات ألجل االستثمار االسكاين مسألة دقيقة وخصوصاً
ابلنسبة للمستثمر االجنيب مما يتطلب منح هذا االخري ضماانت كافية تعزز ثقته ابلبيئة االستثمارية .
املبحث الثاين
صور معوقات االستثمار االسكاين
يفرز لنا الواقع العملي بعض الصور اليت ميكن أن تشكل عائقاً أمام جذب االستثمارات االسكانية
،وخصوصاً أن هذه االخرية تبحث عن البيئة االستثمارية املالئة اليت ختلق الثقة والطمأنينة لدى املستثمرين ،
فكلما كان النظام االجرائي واالداري القائم على أدارة العملية االستثمارية يتميز بسالمة االجراءات ووضوحها
وازا لة املعلومات على منح االجازة االستثمارية واالبتعاد على التعقيدات االدارية اليت يفرتض سبيل املستثمر ،
وذلك من خالل انتشار انفذة واحدة يف هيئات االستثمار تسنبط قواعد املوافقة على منح االجازة االستثمارية
 ،وما يعقيها من سهولة ختصيص االراضي للمشاريع االستثمارية االسكانية دون ترك املستثمر يف مراجعة
متكررة جلملة من دوائر الدولة مما يعد امراً منسجماً وجاذابً لالستثمارات الوطنية واالجنبية  ،والجل تسليط
الضوء على اهم صور معوقات االستثمار االسكاين اليت يفرزها الواقع العملي سوف نقسم هذا املبحث على
مطلبني  ،نتناول يف ا ملطلب االول عدم تفعيل قسم النافذة الواحدة يف هيئات االستثمار  ،اما املطلب الثاين
فسنخصصه للبريوقراطية يف ختصيص االراضي للمشروع االستثماري االسكاين.
( )2ينظر يف ذلك نص الفقرة (سادساً) من املادة ( )5من قانون التجارة العراقي رقم ( )30لسنة .1984
( )3د .بشار حممد االسعد  ،مصدر سابق  ،ص ، 80وينظر كذلك د .عبد الواحد الفار  ،مصدر سابق  ،ص170وكذلك د .فريد امحد قبالن  ،االستثمار
االجنيب املباشر  ،دار النهضة العربية  ،القاهرة  ،2008 ،ص.365
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املطلب االول
عدم تفعيل قسم النافذة الواحدة يف هيئات االستثمار
يعد انشاء قسم النافذة الواحدة يف هيئات االستثمار من العوامل املؤثرة على قرار املستثمر يف توجيه
استثماراته اىل الدول املضيفة لالستثمار .
وتعرف النافذة الواحدة على اهنا (( قيام هيئة حكومية واحدة فيها مندوبني عن عدد من الدوائر احلكومية
تقوم مبنح االجازات واملوافقات للمستثمرين وطنيني كانوا أم اجانب لغرض اقامة مشاريعهم املتعلقة
ابالستثمارات االسكانية على وفق اخلارطة االستثمارية املتعلقة ابلفرص االستثمارية املعلن عنها ))(.)1
يتضح من التعريف اعاله ان قسم النافذة الواحدة جيمع املوافقات املتعلقة بعدة دوائر حكومية يف هيئة
حكومية واحدة تضم مندوبني أو ممثلي اجلهات القطاعية ذات العالقة ابالستثمار وعن طريقها ميكن منح
املستثمر األجازة االستثمارية ووفقاً للقوانني والتعليمات النافذة ،فهي أذن توفر اجلهد والوقت خصوصاً
للمستثمر االجنيب وتغنيه عن مراجعة دوائر الدولة املتعددة واليت هلا عالقة ابلعملية االستثمارية  .وقد اشار
املشرع العراقي اىل انشاء انفذة واحدة يف اهليئة الوطنية لالستثمار وهيئات االقاليم واحملافظات حسب االحوال
واجلهات ذات العالقة تتوىل منح االجازة واحلصول على موافقات اجلهات االخرى وفق القانون( . )2فضالً عن
ذلك قد اشار نظام االستثمار رقم ( )2لسنة  2009يف نص الفقرة ( اوالً) من املادة ( )25منه على (( أ-
تقدمي طلب احلصول على االجازة اىل انفذة واحدة تضم مندوبني عن الوزارات واجلهات االخرى ذات العالقة
 .ب -خيول املندوبني املنصوص عليهم يف الفقرة (أ) من هذا البند صالحية اختاذ القرارات الالزمة ملنح اجازة
االستثمار))(.)3
يتضح من النصوص القانونية اعاله ان املشرع العراقي قد هدف من تشكيل قسم النافذة الواحدة يف هيئات
االستثمار تبسيط اجراءات التسجيل واحلصول على االجازة االستثمارية من قبل املستثمرين وتذليل املعوقات
( املعدل )  ،منشورات اهليئة الوطنية لالستثمار ،
( )1د .ساالر حممد امني  ،املناخ االستثماري يف العراق مبوجب قانون االستثمار رقم (  )13لسنة 2006
 ، 2009ص ، 13وللمزيد حول النافذة الواحدة ينظر د .ازاد شكور صاحل  ،االستثمار االجنيب وسبل استقطابه وتسوية منازعاته  ،مؤسسة O.P.L.C
للطباعة والنشر  ،كوردستان العراق  ،ط ،2007 ،1ص.41
( )2ينظر يف ذلك نص الفقرة اثلثاً من املادة ( )9من قانون االستثمار العراقي رقم ( )13لسنة ( 2006املعدل ) املنشور يف جريدة الوقائع العراقية ابلعدد
( )4031يف .2007 /1/17
( )3ينظر يف ذلك نظام االستثمار رقم ( )2لسن  2009منشور يف جريدة الوقائع العراقية ابلعدد ( )4111يف.2009/3/3
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اليت تواجه املستثمر وذلك من خالل احلصول على كافة املوافقات والتصاريح والرتاخيص الالزمة النشاء
وأتسيس املشاريع االستثمارية االسكانية عن طريق جتميع كافة اجلهات احلكومية يف مكان واحد لكي متنح
املستثمرين االجازة االستثمارية املتعلقة مبشروعه  ،وقد حاول املشرع العراقي من خالل ذلك مسايرة التطور
احلاصل يف جمال االستثمار أبنشاء قسم النافذة والزام اجلهات احلكومية بتسمية مندوبيها وختويلهم صالحية
التوقيع على اختاذ القرارات الالزمة لتأسيس املشاريع االستثمارية( ، )1ولكن املتطلع اىل الواقع العملي جيد عدم
فعالية قسم النافذة الواحد يف اداء اهلدف الذي شكلت من اجله  ،فلم ينفذ ابلشكل الذي رمسه املشرع
العراقي،فاملخولني من اجلهات القطاعية من دوائر الدولة املتعلقة بشؤون االستثمار قد جردوا من كافة
الصالحيات واصبح تواجدهم يف قسم النافذة الواحدة صورايً ،فنجد ان عملهم مقتصر على نقل املخاطبات
والطلبات االستثمارية اىل دوائرهم ألجل استحصال موافقة مسؤويل تلك الدوائر وهو على عكس نية املشرع
ابالبتعاد عن التعقيدات االدارية وتسهيل منح االجازة االستثمارية من خالل مكان واحد جيتمع فيه مندوبني
اجلهات القطاعية لبيان قراراهتم ابملوافقة أو الرفض وفق القوانني والتعليمات النافذة( ، )2وقد أدى ذلك عدم
استطاعة النافذة الواحدة يف حتقيق االداء املطلوب منها قانوانً  .وحيث ان عدم تفعيل دور قسم النافذة
الواحدة يؤدي اىل تعدد اهليئات واجلهات اليت جيب ان يراجعها املستثمر للحصول على املوافقات الالزمة ملنحه
األجازة االستثمارية  ،فضالً عن ذلك ان تعدد املوافقات االدارية يؤدي اىل التأخر يف احلصول على االجازات
االستثمارية  .لذلك ان سبل معاجلة العائق االستثماري املتمثل بعدم فعالية قسم النافذة الواحدة يف هيئات
االستثمار يستلزم من رئيس الوزراء أبن يكون هناك حالً تنفيذايً وليس تشريعياً من خالل توجيه الوزراء

واحملافظني ورؤساء اجلها ت غري املرتبطة بوزارة بتخويل مندوبيهم يف قسم النافذة الواحدة بكافة الصالحيات
للموافقة والتوقيع على الطلبات االستثمارية وذلك من اجل تفعيل النص التشريعي الوارد يف نظام االستثمار رقم
( )2لسنة  2009من دون الرجوع اىل دوائرهم الستحصال املوافقات املتعلقة ابلطلبات االستثمارية  ،وعلى
العكس من ذلك ان املشرع املصري قد اشار يف قانون االستثمار املصري رقم ()72لسنة  2017اىل تشكيل

( )1جدير ابلذكر ان النظام الداخلي هليئة االستثمار يف احملافظة غري املنتظمة يف اقليم رقم ( )3لسنة  2009املنشور يف جريدة الوقائع العراقية ابلعدد ()4110
يف  /23شباط  2009 /قد اشار ان قسم النافذة الواحدة وخدمات املستثمرين يتكون من شعبة االستعالمات وشعبة التنسيق وشعبة املندوبني على وفق
االختصاصات احملددة هلا يف نص املادة ( )11من النظام اعاله .
( )2تنص املادة ( ) 11من النظام الداخلي هليئة االستثمار يف احملافظة غري املنتظمة يف اقليم رقم ( )3لسنة  2009على انه (( يتوىل قسم النافذة الواحدة
وخدمات املستثمرين التنسيق مع الوزارات واجلهات غري املرتبطة بوزارة اليت هلا عالقة ابلنشاط االستثماري لغرض اصدار اجازة االستثمار .)).....
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وحدة ادارية تسمى ( مركز خدمات املستثمرين )( )1يف اهليئة العامة لالستثمار وفروعها ويضم املركز ممثلني عن
اجلهات املختصة حبسب القوانني املنظمة(.)2
يتضح من موقف املشرع املصري اعاله انه قد اراد تبسيط االجراءات االستثمارية للمستثمرين عن طريق مركز
خدمات املستثمرين ومنح ممثلي اجلهات املختصة مبوجب احكام هذا القانون سلطة اصدار املوافقات
والتصاريح والرتاخيص وكذلك الصالحيات املقررة للسلطة املختصة يف جمال ختصيص العقارات واعطاء
املوافقات الالزمة لعمل املستثمر واالستثمار وفقا الحكام هذا القانون .
املطلب الثاين
البريوقراطية( )1يف ختصيص االراوي للمشرو االستثماري واالسكاين
ان قيام املشروع االستثماري االسكاين يتطلب ختصيص االراضي الالزمة النشاء تلك الوحدات السكنية ،
وقد تكون تلك االراضي عائدة للقطاع اخلاص أو اهنا قد تكون مملوكة للجهات القطاعية التابعة للدولة ،
وحسناً فعل الشرع العراقي عندما اعطى احلق للمستثمر العراقي أو االجنيب حق متلك االراضي والعقارات

العائدة للدولة ببدل حتدد اسس احتسابه وفق نظام خاص له حق متلك االراضي والعقارات العائدة للقطاعني
املختلط واخلاص لغرض اقامة مشاريع االسكان حصراً( .)2لذلك جند ان هيئات االستثمار تسعى لتبسيط
االجراءات امام املستثمرين من خالل خماطبة اجلهات القطاعية املالكة ألرض املشروع االستثماري الستحصال
موافقتها التحريرية والصرحية على عرض تلك االرض كفرصة استثمارية واملوافقة على ختصيصها وفق الغرض
املخصصة الجله وعند منح املستثمر االجازة االستثمارية املتعلقة ابملشروع االستثماري االسكاين تلجأ اهليئة
( )1قد عرف املشرع املصري خدمات املستثمرين يف نص املادة ( )1من قانون االستثمار املصري رقم ( )72لسنة  2017املنشور يف اجلريدة الرمسية املصرية
ابلعدد ( )21مكرر (ج)  ،السنة الستون يف  2017 /5/31على انه (( وحدة ادارية منشأة ابهليئة أو احد فروعها تتوىل تطبيق نظام لتيسري وتبسيط اجراءات
حصول املستثمر على مجيع املوافقا ت والتصاريح والرتاخيص الالزمة ملشروعه االستثماري خالل املدد القانونية املنصوص عليها يف هذا القانون  ،وااتحة مايلزم
لذلك من بياانت ومعلومات )).
( )2ينظر نص املادة ( )1من قانون االستثمار املصري رقم ( )72لسنة .2017
( )1تعرف البريوقراطية اصطالحاً على اهنا (( البطئ يف التصرف وثقل ردة الفعل وتعقيد االجراءات وعدم االجراءات وعدم مالئمة التنظيمات حلاجات املراجعني
وتغليب الروتني االداري وعدم اكرتاث البريوقراطيني مبصاحل اجملتمع واملواطنني وحماولتهم إظهار امهيتهم  ،فكلما تعقدت االجراءات كان ذلك دليالً على امهية
املوظف املختص)) ينظر :د .حممد عرفة  ،البريوقراطية واالستثمارات االجنبية  ،مقال منشور يف جريدة االقتصادية السعودية  ،العدد  3881يف  8ربيع االخر
1425،هـ) متاح على املوقع:
www.ada.gov.Sa/ar/Economic/
( )2ينظر نص الفقرة (اثنياً /أ ) من املادة ( )10من قانون االستثمار العراقي رقم ( )13لسنة  (2006املعدل ).
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اىل اكمال امل وافقات النهائية أبرض املشروع االستثماري أو اختاذ االجراءات الالزمة لعمل املسح امليداين
واملخططات الالزمة وهو ما اشار اليه التعديل االول لقانون االستثمار رقم ( )2لسنة  2010الذي الزم
وزارات املالية والبلدايت واالشغال العامة وأمانة بغداد والبلدايت يف احملافظات والدوائر غري املرتبطة بوزارة ،
توفري االراضي والعقارات الصاحلة ألقامة املشاريع االستثمارية وأعالم اهليأة الوطنية أبرقامها ومساحتها
وعائديتها وجنسها واستخداماهتا وتقوم اهليأة الوطنية لالستثمار ختصيصها اىل املستثمرين العراقيني أو االجانب
وفق نظام تقرتحه اهليأة الوطنية ومبوافقة جملس الوزارء ( .)1ويف ضوء هذا التعديل قد اصدر جملس الوزراء نظام
لبيع واجيار عقارات وأراضي الدولة والقطاع العام ألغراض االستثمار رقم ( )7لسنة (2010امللغى) الذي بني
كيفية تقدير قيمة االراضي والعقارات اليت ختصص للمشاريع االشتثمارية من قبل اللجان احملددة وفق هذا
النظام  ،وكذلك اعطى النظام احلق للهيئة الوطنية لالستثمار وألغراض اقامة املشاريع االستثمارية االسكانية
فقط متليك االراضي اىل املستثمرين جماانً  ،والحيتسب سعر االرض ضمن قيم الوحدة السكنية املباعة للمواطن
( ،)2وقد ألغي هذا النظام مبوجب نظام بيع واجيار عقارات واراضي الدولة والقطاع العام ألغراض االستثمار
واملساطحة عليها رقم ( )6لسنة  ،)3(2017والذي حدد بدوره اللجان اليت تعمل على تقدير قيمة العقارات
العائدة للدولة والقطاع العام الغراض املشاريع االستثمارية( .)4فضالً عن ذلك ان النظام قد ألزم اجلهات
املالكة للعقارات املخصصة للمشاريع االستثمارية أببرام عقود التصرفات القانونية عليها خالل مدة ( )30يوم
من اتريخ تقدير بدالت البيع أو االجيار أو املساطحة  ،فضالً عن ذلك مل يشر اىل مسألة متليك االراضي اىل
املستثمرين جماانً وقد أراد املشرع بصدور هذا النظام أزالة املعوقات اليت تعرتض سبيل أقامة املشاريع االستثمارية

االسكانية فهي خ طوة حنو االجتاه الصحيح لتشجيع املستثمرين وطنيني كانوا أم اجانب كون ان هذا النظام قد
جاء بطريقة واضحة وسلسة وبني حقوق والتزامات طريف العملية االستثمارية وأمام الشفافية اليت انتهجها
املشرع العراقي يف نظام االستثمار رقم ( )6لسنة  2017وماتضمنه من حلول ملسألة ختصيص االراضي
للمشاريع االستثمارية االسكانية  ،اال ان الواقع العملي يكشف لنا أن البريوقراطية تشكل عائقاً امام
املستثمرين واليت تتبعها بعض اجلهات القطاعية عالرغم من الزام القانون تلك اجلهات بتسليم االراضي

( )1ينظر نص املادة ( )30من قانون االستثمار رقم ( )13لسنة  ، 2006حيث أضيفت هذه املادة اىل القانون مبوب قانون التعديل االول لقانون االستثمار
العراقي رقم ( )2لسنة  2010املنشور يف جريدة الوقائع العراقية ( )4143يف .2010 /2 /8
( )2ينظر نظام بيع واجيار عقارات واراضي الدولة والقطاع العام ألغراض االستثمار واملساطحة عليها رقم ( )6لسنة  2017املنشور يف جريدة الوقائع العراقية
ابلعدد ( )4458يف .2017/8/21
( )3ينظر نص املادة ( )2من النظام رقم ( )6لسنة .2017
( )4ينظر نص الفقرة ( اثنيا) من املادة ( )3من النظام رقم ( )6لسنة .2017
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والعقارات خالل ( )30يوماً من ابرام التصرف القانوين  ،إال اهنا قد ترتدد يف منح ذلك التخصيص  ،أو ان
هيئات االستثمار قد تنتظر ما تعرضه اجلهات القطاعية االراضي العائدة لألعالن عنها كفرص استثمارية
وخصوصاً ان تلك االخرية قد التزود هيئات االستثمار ابالراضي اليت متتلكها  ،وحيث ان النظام اعاله قد
نص على التنسيق مع اجل هة املالكة للعقار يف شأن ختصيص العقارات الصاحلة ألقامة املشاريع االستثمارية (.)1
لذلك فقد تلجأ اجلهة املالكة للعقار اىل سلوك النهج البريوقراطي يف التعامل مع هيئات االستثمار يف ختصيص
العقارات العائدة هلا .
لذلك نقرتح على املشرع أعطاء احلق هليئات االستثمار متلك االراضي الداخلة ضمن اخلطة االستثمارية
بشرط ختصيصها ملشاريع االستثمار االسكاين حصراً مما يسهل عملية تبسيط االجراءات يف ختصيص االراضي

والعقارات للمشاريع االستثمارية وخصوصاً اذا مت ذلك يف نطاق املشاريع االسكانية فقط .

اما ابلنسبة للمشرع املصري جند ان قانون االستثمار املصري رقم ( )72لسنة  2017قد أجاز للمستثمر
احلق يف احلصول على العقارات الالزمة ملباشرة نشاطه أو التوسع فيه ويكون ذلك من خالل اجلهة صاحبة
الوالية على العقارات  ،او من خالل اهليئة العامة لالستثمار وفقاً الحكام التصرف املنصوص عليها يف هذا
القانون( . )1وقد اجاز القانون ابمكانية اجراء التصرف القانوين على العقارات املخصصة للمشاريع االستثمارية
ابحدى الصور االتية  :البيع أو االجيار أو االجيار املنتهى ابلتملك أو الرتخيص ابالنتفاع(.)2
من خالل ما تقدم ميكن القول ان املشرع املصري قد بسط للمستثمرين اجراءات ختصيص االراضي
للمشاريع االستثمارية االسكانية من خالل اجراء التصرف القانوين على عدة صور خبصوص تلك االراضي ،
يف مقابل ذلك سهل على اهليئة اجراءات ختصيص تلك االراضي للمشاريع االستثمارية .
اخلامتة
يتضح لنا من خالل تناول موضوع (( معوقات االستثمار االسكاين – دراسة مقارنة )) مجلة من النتائج

وعدد من التوصيات  ،لذلك سنسلط الضوء على النتائج والتوصيات وكاآليت:
أوالً :النتائج
( )1ينظر نص الفقر ( اثنياً) من املادة ( 19من نظام رقم ( )6لسنة .2017
( )1ينظر نص املادة ( )55من قانون االستثمار املصري رقم ( )72لسنة .2017
( )2ينظر نص املادة ( )58من القانون اعاله.
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 -1أتضح لدينا أن املشرع العراقي مل يورد تعريفاً لالستثمار االسكاين  ،وأمنا اقتصر غلى تعريف االستثمار
بوجه عام يف نص املادة ( )1من قانون االستثمار العراقي رقم ( )13لسنة  ( 2006املعدل)  ،وقد
توصلنا اىل تعريف االستثمار االسكاين على انه (( االستثمار الذي يتخذ الصورة املباشرة الستغالل
رؤوس االموال الوطنية واالجنبية يف جمال اقامة الوحدات السكنية على االراضي العائدة للقطاع العام
او اخلاص او املختلط والتصرف هبا ابلبيع او االجيار للمواطنني وحسب االتفاق املربم بني الطرفني )).
 -2تبني لنا من خالل البحث ان ذاتية االستثمار االسكاين تربز يف مسالة أن موضوعه يعد من
املتطلبات االساسية يف حياة االنسان وهو احلصول على السكن  ،لذلك يستلزم توفر االراضي املهيئة
النشاء الوحدات السكنية عليها بعيداً عن التعقيدات االدارية يف ختصيصها للمستثمرين .
 -3تبني لنا من خالل البحث ان املشرع املصري اخضع االستثمار االسكاين جلملة من الضوابط والقيود
 ،فهو قد حصر التصرف القانوين ابلوحدات السكنية الناشئة عن االستثمار ابالجيار فقط مستبعداً
البيع بشرط ان اليقل عدد الوحدات السكنية عن مخسني وحدة  ،وهو عكس املشرع العراقي الذي
اجاز للمستثمر التصرف ابلوحدات السكنية للمواطنني عن طريق البيع وفقا للضوابط والتعليمات اليت
تصدرها هيئات االستثمار .
 -4اتضح لدينا ان الواقع العملي قد افرز لنا بعض الصور اليت تشكل عائقا امام جذب االستثمارات
االسكانية  ،ومنها عدم تغعيل قسم النافذة الواحدة يف هيئات االستثمار  ،فضالً عن ذلك
البريوقراطية يف ختصيص االراضي للمشروع االستثماري االسكاين.
اثنياً :التوصيات:
 -1ندعو السيد رئيس جملس الوزراء اىل تفعيل قسم النافذة الواحدة يف هيئات االستثمار من خالل
توجيه السادة الوزراء واحملافظني ورؤوساء اجلهات غري املرتبطة بوزارة ختويل مندوبيهم يف قسم النافذة
الواحدة بكافة الصالحيات للموافقة والتوقيع على الطلبات االستثمارية  ،وذلك من اجل تفعيل
النص التشريعي الوارد يف نظام االستثمار رقم ( )2لسنة . 2009
 -2نقرتح على املشرع العراقي منح هيئات االستثمار حق متلك االراضي والعقارات العائدة ملكيتها
للقطاع العام والداخلة ضمن اخلطة االستثمارية املعدة من قبل هيئات االستثمار واجلهات القطاعية
االخرى بشرط ختصيصها ملشاريع االستثمار االسكاين حصرا مما يسهل عملية تبسيط االجراءات
االستثمارية امام املستثمرين بعيداً عن البريوقراطية الطاردة لالستثمارات وخصوصاً االسكانية منها .
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 -3ندعو هيئات االستثمار اىل زايدة الرتويج عن الفرص االستثمارية االسكانية وبيان التسهيالت
االستثمارية املتعلقة بتخصيص االراضي للمستثمرين وخصوصاً االجانب منهم مبا يساهم يف توفري بيئة
استثمارية جاذبة لالستثمارات االسكانية .
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 /ربيع االخر 1425 /ه متاح على املوقع االلكرتوين www.ada.gov.Sa/ar/Economic/:

468

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(5); May 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(5) ; May 2019
اثلثاً :القوانني
 -1القانون التجاري العراقي رقم  30لسنة . 1984
 -2قانون االستثمار العراقي رقم ( )13لسنة  (2006املعدل ).
 -3قانون التعديل االول لقانون االستثمار العراقي رقم ( )2لسنة . 2010
 -4نظام االستثمار العراقي رقم ( )2لسنة .2009
 -5النظام الداخلي هليئة االستثمار يف احملافظة غري املنتظمة يف اقليم رقم ( )3لسنة . 2009
 -6نظام بيع واجيار عقارات واراضي الدولة والقطاع العام ألغراض االستثمار رقم ( )7لسنة  ( 2010امللغى ) .
 -7نظام بيع واجيار عقارات واراضي الدولة والقطاع العام ألغراض االستثمار واملساطحة عليها رقم ( )6لسنة 2017
 -8قانون االستثمار املصري رقم( )72لسنة . 2017
 -9الالئحة التنفيذية لقانون االستثمار املصري رقم ( )72لسنة  2017الصادرة بقرار جملس الوزراء املرقم  2310لسنة
. 2017
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