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 الملخص
 اخذت فقد اليوم عالمبا سودت التي الظواهر اهم أحد ينجب األ االستثمار يعد

 يلعبه الذي الك ير للدور بتينجة يةنجب األ االستثمارات نجلب على المبافسة  وادر
 لتحسين سباق في الدول فدخلت والدائمة الشاملة التبمية تحقيق في ينجب األ االستثمار

 اإلعفاءات من نجملة االنجابب المستثمرين مبح خالل من االستثمارية  يئتها
 ايضا وهذا اطرافه  ين مبازعات فيه تبشا ان يمكن قابوبي بظام اي ان, والضمابات

 اولى منفإن  االنجابب والمستثمرين المضيفة الدولة االستثمارية  ين العالقة في مونجود
 اطرافه  ين مبازعات فيه تبشا ان يمكن قابوبي بظام اي  ارساء هو الضرورية االمور
والمستثمرين االنجابب.  المضيفة الدولة مارية  يناالستث العالقة في مونجود ايضا وهذا

والحماية القابوبية تعمل على نجذب تلك االستثمارات, لذا حاولبا دراستها في مبحثين, 
 باولبا في الثابي وسائل الحماية.للتعريف وت األولخصصبا 

 ي, التنجاري نجب األاالستثمار,:الكلمات المفتاحية
Abstract 

 Foreign investment is one of the most important 

phenomena that prevails our world today. It has taken the signs of 

competition to attract foreign investments as a result of the great 

role played by foreign investment in achieving comprehensive and 
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lasting development. Any legal system in which disputes can arise 

between the parties and this is also found in the investment 

relationship between the host country and foreign investors, one of 

the first things necessary is to establish that any legal system in 

which disputes can arise between the parties and this also exists in 

the investment relationship between the host country And foreign 

investors. Legal protection works to attract these investments, so 

we tried to study them in two topics, we devoted the first to the 

definition and the second devoted to the means of protection. 

Key words: Investment, foreign, commercial 

 المقدمة
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيد المرسلين "محمد" وعلى اله وصحبه 

يعد االستثمار  ونجه عام الشريان االقتصادي الذي يغذي اقتصاد  :دوبع, انجمعين وسلم
ي  ونجه خاص هو من اولويات كل الدول وخاصة الدول نجب كل دولة, واالستثمار األ
موارد والخ رات المتقدمة للدول المستثمرة, وألهمية موضوع البامية للحصول على ال

  اآلتية:بحثبا سبحاول التقديم له من خالل الفقرات 
يعت ر االستثمار احد المكوبات الرئيسية في  :مدخل تعريفي لموضوع البحث :اوال

 ويعد من اهم االدوات االقتصادية المتاحة  يد الدولة والتي تطمح عدة, عملية التبمية
وكذلك تسعى الدول , ينجب االهتمام باالستثمار وخاصة االستثمار األإلى   لدان العالم

ية لتحقيق نجب األ صول على اك ر قدر من االستثماراتالبامية نجاهدة للح السيما
االهداف االقتصادية وتقدم هذه الدول عدة فرص للضمابات والمزايا واالعفاءات لنجذب 

المستثمرين غالبا ما يحرصون على عدم استثمار اموالهم  أن , إالَ يةنجب االستثمارات األ
لذا سعت بعض الدول المضيفة , في دول تتميز بعدم استقرارها السياسي والتشريعي

حماية االستثمارات لكسب ثقة المستثمرين وحماية اموالهم وممتلكاتهم إلى  لالستثمار
ية وتقوم  بقلة بوعية في نجب ارات األان الدولة العراقية اليوم معبية باالستثم, المستثمرة

وتوفير العوامل , العمل على تحسين القوابين  الداخلية  وتوفير الفرص االقتصادية
ية نجب حيث ان تدفق رؤوس االموال األ, النجاذبة لالستثمارات من داخل الدولة وخارنجها

الضمابات  وبالتالي توفير, تغذية مركز االقتصاد الوطبيإلى  على محيط الدولة يؤدي
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ية وان اهم التشريعات  التي اصدرتها الدولة نجب الالزمة لتشنجيع  االستثمارات األ
المعدل  2006( لسبة13العراقية في هذا المنجال هو قابون االستثمار العراقي رقم )

البظم الوطبية إلى  باإلضافة 2013كذلك صدر قابون  التحكيم  التنجاري العراقي لسبة
وان الضامن , مارات التي تبشئها  الدول المصدرة لرأس المالللتأمين على االستث

, القابوبي يمثل االستثمار الذي يكون الباعث الرئيسي الذي يتدفق ع ره رأس المال
وبظرًا للتطورات  التي حصلت على الساحة الدولية وتأثيرها على ال يئة االقتصادية 

الت االستثمار إلعادة القواعد واالستثمارية للعراق واصدار قوابين نجديدة في  منجا
االقتصادية وال بى التحتية لل لد وكذلك  باء وتشغيل المشاريع  االبتانجية التي تعطلت 

 بسب تأثيرات الظروف التي مر  ها ال لد.
تتمثل اهمية الموضوع من خالل الدور الذي تلعبه الحماية : اهمية البحث ثانيا:

صة اذ ان تلك الحماية تساهم في نجذب االستثمارات ية الخانجب القابوبية لالستثمارات األ
وتوفير الفرص االستثمارية في كل النجوابب داخل ال لد المضيف لالستثمار بصرف 
البظر عمل اذا كابت تلك الحماية مدبية ام نجبائية ام دولية, وينجب على المشرع ان 

قطاب يصب تلك الحماية  بصوص قابوبية واضحة وصريحة كوبها عامل نجذب واست
ي, كما تتمثل تلك االهمية في ضعف البصوص القابوبية الواردة  هذا نجب للمستثمر األ

الخصوص والتي تستلزم تدخل تشريعي صريح إلعادة صياغتها بما يبسنجم مع 
 ية ذات الصلة. نجب التشريعات العربية واأل

وافرها في تدور اشكالية بحثبا حول الوسائل القابوبية الالزم ت: ثالبح : مشكلةثالثا
ي حيث ان المشرع حاول من خالل بصوص قابون نجب ال يئة االستثمارية للمستثمر األ

 إاَل أن ينجب االستثمار العراقي مبح المستثمر مزايا واعفاءات لنجذب االستثمار األ
أو  ينجب بصوص القابون لم تكن كافية لتوفير تكل الحماية القابوبية سواء للمستثمر األ

 يةنجب ي في التعامل مع شركات االستثمار األللمستثمر الوطب
سننننبحاول دراسننننة موضننننوع البحننننث باالعتمنننناد علننننى المننننبه  :البحااااث منهجيااااة :رابعااااا

التحليلنننننننننني للبصننننننننننوص القابوبيننننننننننة ذات الصننننننننننلة بالموضننننننننننوع ومقاربتهننننننننننا بالتشننننننننننريعات 
 العربية ل يان اونجه البقص الواضح في البصوص المتعلقة بالحماية القابوبية.  
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 /ي وحمايتنننننننهنجب ننننننناالسنننننننتثمار األماهينننننننة :األولالمبحاااااااث  /البحاااااااث خطاااااااة :خامساااااااا
تعرينننننننف المطلااااااا  الثااااااااني:/ي وط يعتنننننننهنجب نننننننتعرينننننننف االسنننننننتثمار األ :األولالمطلااااااا  

وسننننننننننائل الحمايننننننننننة القابوبيننننننننننة المبحااااااااااث الثاااااااااااني:..الحمايننننننننننة القابوبيننننننننننة لالسننننننننننتثمار
 /ينجب ننننننننناأل لحماينننننننننة االسنننننننننتثمار الوسنننننننننائل الموضنننننننننوعية:األولالمطلااااااااا  /لالسنننننننننتثمار

 ي نجب الوسائل االنجرائية لحماية االستثمار األمطل  الثاني:ال
 األولالمبحث 

 ي وحمايتهجن األ االستثمار ماهية
 هباك كان وان االقتصادية التبمية عوامل من نجوهرياً  عامالً  المال رأس يعت ر      
 متعلق األمر يبقى ولكن األخرى  بالعوامل مقاربة األهمية هذه قياس مدى في اختالفاً 
, أعاله الهدفأنجل  من المال رأس على للحصول الدولة قدرة مدى في اإلمكان قدر

ية الالزمة لعملية نجب ي على توفير احتياطيًا من العمالت األنجب يعمل االستثمار األ
فضاًل عما يترتب عليه من أثر اينجا ي على اقتصاد وتنجارة تلك , التبمية االقتصادية
ومن ثم زيادة بصيب الدولة , التنجاري وزيادة صادراتها تبشيط التبادل الدولة من خالل
سن قابون االستثمار البافذ إلى  وكذلك عمد المشرع العراقي, يةنجب من العمالت األ

ي  بشكل نجب تعريف االستثمار األإلى  والمعمول به في الوقت الحاضر, لكبه لم يتطرق 
مشروع اقتصادي أو  بشاط)توظيف المال في أي  :مباشر, وابما عرف االستثمار بابه

مطل ين إلى  . لذا سبحاول تقسيم هذا المبحث(1)يعود بالمبفعة المشروعة على ال لد(
المطل  الثاني: / ي وط يعته جن : تعريف االستثمار األاألولالمطل  : وكما يأتي

 تعريف الحماية القانونية لالستثمار
 األولالمطل  

 انونيةي وط يعته القجن تعريف االستثمار األ
ي منننننن المصنننننطلحات المتداولنننننة فننننني الوقنننننت الحاضنننننر نجب نننننيعت نننننر االسنننننتثمار األ      

ه يثننننننور  خالفننننننا فنننننني مفهننننننوم  هننننننذا إاَل أبنننننن لنننننندى فقهنننننناء القننننننابون واالقتصنننننناد عمومننننننا.

                                                           

 المعدل .  2006( لسنة 13/ن( من قانون االستثمار العراقي رقم )1المادة ) (1)
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منننننا يثينننننره منننننن مننننندلول. لنننننذا ال ننننند منننننن تحديننننند المفهنننننوم القنننننابوبي الننننندقيق و  المصنننننطلح
حيننننث تعننننندد فنننني التعريفننننات التننننني , ديمننننع التعننننري  علنننننى واقعننننه االقتصننننا, لالسننننتثمار

تعرياااااااااف االساااااااااتثمار األول:الفااااااااارع  ارادت ان تعطننننننننني مننننننننندلوال واضنننننننننحا للتعرينننننننننف.
 يجن ط يعة االستثمار األ :الفرع الثاني/ يجن األ

ما تحمل أو  االستثمار لغة من الثمر: يجن تعريف االستثمار األ: األولالفرع 
واالستثمار المال  ,ال وهو شيء يتولد عن شيءاذ يعد بوعًا من ابواع الم, االشنجار

أو  المستخدم بقصد توظيفه, والهدف مبه تحقيق الربح من هذا التوظيف المستق ل البعيد
هذا وقد عرف منجمع اللغة العربية  االستثمار على ابه )استخدام االموال في (1)القريب

طريق غير مباشر كشراء ية, واما باألولاالبتاج  اما مباشرة بشراء اآلالت والمواد 
اما قابوبا فقد تعددت  التعريفات التي طرحت حول االستثمار , (2)(االسهم والسبدات

 عملية مركبة  تدم   ين عباصر قابوبيه:ي, ويمكببا تعريف االستثمار بابهنجب األ
اخرى اقتصاديه, ال يقل احدهما عن االخرى من حيث االهمية. وقد  ذلت العباية و 

ي, لذا ينجب البحث اوال في نجب الفقه إلعطاء تعريف شامل االستثمار األ المطلوبة من
تعريفه في الفقه إلى  ي في الفقه القابوبي ثم بعد ذلك االبتقالنجب تعريف االستثمار األ

اما تعريف االستثمار من الباحية القابوبية فبنجد ان رنجال القابون قد , االقتصادي
فذهب  0ي نجب ع تعريف محدد واضح لالستثمار األاختلفوا ايضا  فيما  يبهم بشأن وض

ية بالمعبى الواسع تشمل نجميع حركات رؤوس نجب القول إن االستثمارات األإلى  بعضهم
سواًء أكابت أموااًل قصيرة األنجل أم طويلة , األموال  ين الدول  بعضها مع بعض

إعادة تحويل وتكون في الغالب مصحوبة  بية , ويغلب عليها طابع االستمرار, األنجل
 .(3)حصصًا(أو  فائدةأو  رأس المال مع عائده في أية صورة كابت )ربحاً 

                                                           

، بيروت، مختار الصحاح، دار الكتاب العربي، عبد القادر الرازي محمد بن ابي بكر بن (1)

 .86،ص1981

، مصر،،الهييئة العامة لشؤون المطابع1ط،مجمع اللغة العربية منشورات،المعجم الوجيز(2)

 .87،ص 1995

سالة ر، ية الخاصة في الدول االخذة في النموجنبالنظام القانوني لالستثمارات األ، د . عصام بسيم (2)

 56ص ، 1972، كلية الحقوق جامعة عين شمسإلى  دكتوراه مقدمة
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 يبما عرفه بعضهم اآلخر بقوله: إبه تقديم األموال المادية والمعبوية من 
غير أو  معبوي ال يحمل نجبسية الدول المضيفة للمساهمة المباشرةأو  شخص ط يعي

للقيام  بشاط اقتصادي ما خالل مدة معقولة  سيتم ابشاؤهأو  المباشرة في مشروع قائم
تحركات رؤوس االموال )تعريف االستثمار بابه: إلى  وذهب فريق اخر, (1) من الزمن

 وبتينجة للظروف السياسية, (2) (ال لد المستفيد بغير تبظيم مباشرمن ال لد المستثمر بحو 
التي تمثل , لقرن الماضياالقتصادية التي عاشها العراق مبذ  داية  الثمابيبات من  او 

اعتماد سياسات إلى  هذا االمر ادى, فإن الحصار االقتصاديو  في الظروف الحرب
اكثر من كوبها سياسات ذات به  , تعكس ردود افعال الظروف القائمة, آبيةوبرام  

فشل نجميع تلك السياسات في ارساء قاعدة رصيبة  إلى  تبموي بعيد المدى, مما تؤدي
االقتصاد العراقي في نجميع قطاعاته, اما الحرب االمريكية على العراق يستبد اليها  

فقد انجهزت على ما تبقى من مقومات االقتصاد العراقي بفعل تدمير  2003عام 
القطاع العام وبظمه المؤسسية التي كابت يعتمد عليها كليًا على دور الدولة, وبالتالي 

الف  (60ك يرًا فضال عن تعطيل ) ( مشروعًا صباعياً 192تعطل اكثر من )إلى  ادت
سن قابون  االستثمار إلى  لذلك عمد  المشرع العراقي, (3) مشروع في القطاع الخاص

تعريف االستثمار  إلى  لكبه لم يتطرق , البافذ المعدل والمعمول به في الوقت الحاضر
 مشروعأو  ابما عرف االستثمار بابه: )توظيف المال في اي بشاط, و بشكل مباشر

 ي. نجب األو  اقتصادي يعود بالمبفعة المشروعة على ال لد( اذ يشمل االستثمار الوطبي

بعننننننننننض و  ينجب ننننننننننبعنننننننننند ان تطرقبننننننننننا علننننننننننى بعننننننننننض تعريفننننننننننات االسننننننننننتثمار األ
بعننننند تسنننننليط الضنننننوء علنننننى واقنننننع العنننننراق و   وصنننننفها بموذنجنننننًا للننننندول البامينننننة,, القنننننوابين

مصنننننننطلح المعتمننننننند ي  لنننننننيس فننننننني النجب نننننننالينننننننوم بنجننننننند ان االسنننننننتثمار األو  فننننننني االمنننننننس
 نننننل هنننننو يسنننننتبد فننننني حقيقنننننة االمنننننر علنننننى االسنننننس المختلفنننننة التننننني , صنننننياغته القابوبينننننة

                                                           

بين القانون –المركز القانوني للمستثمر في السودان  :عبد الحكيم مصطفى عبد الرحمن 0د (1)

  40ص، 1990، القاهرة، دار النهضة العربية، القانون الدوليو الداخلي

، دار الحكمة، يجنبللقانون االستثمار األ المشروعات المشتركة وفقا  ، د. فاضل الزهاوي (2)

 .79ص، 1990بغداد،

 الملغى. 2003ي لسنة جنب(حول االستثمار األ38( من امر سلطة االحتالل رقم )3)(فقرة1)القسم (3)
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فنننني حننننين بنجنننند ان الفقننننه االقتصننننادي كننننان متقنننندمًا فنننني , اعتمنننندها الفقننننه فنننني تعريفننننه لننننه
ي دراسنننننننة وتحلنننننننياًل. فننننننني حنننننننين فكنننننننرة االسنننننننتثمار نجب ننننننناالهتمنننننننام بفكنننننننرة االسنننننننتثمار األ

كابننننننت الشنننننناغل , فإبهننننننا ة مننننننن ق ننننننل فقهنننننناء القننننننابون ي لننننننم تلننننننق العبايننننننة الكافينننننننجب نننننناأل
عننننننننرض  تعريفننننننننات اقتصننننننننادية إلننننننننى  الننننننننذين بننننننننادروا, الوحينننننننند الهتمننننننننام االقتصنننننننناديين

وقننننننند عرفنننننننوا االسنننننننتثمار بابنننننننه )ابتقنننننننال رؤوس االمنننننننوال  نننننننين  لننننننندين بقصننننننند , متعنننننننددة
امننننننوال مبقولننننننة  أو  كشننننننراء اوراق ماليننننننة, توظيفهننننننا  فنننننني عمليننننننات اقتصننننننادية  مختلفننننننة

بقصنننننننند توظيفهننننننننا فنننننننني عمليننننننننات أو  امننننننننتالك عقننننننننارات تعطنننننننني ريعننننننننًا,أو  حننننننننا  تننننننننرد رب
 عمليننننننات غيننننننر مثمننننننرة كحفنننننن  البقننننننود  فنننننني مصننننننرفأو  ائتمابيننننننة مثمننننننرة كنننننناالقتراض,

 ينننننننت لتينننننننداع, تفادينننننننًا لهخطنننننننار التننننننني قننننننند تتعنننننننرض لهنننننننا فننننننني ظنننننننروف التنننننننوتر أو 
هنننننننننذا فننننننننني حنننننننننين بنجننننننننند تعريفنننننننننًا اخنننننننننر لنننننننننبعض فقهننننننننناء  (1)(السياسننننننننني واالقتصنننننننننادي

ي  تحوينننننل نجب ننننني بابنننننه:)قيام المسنننننتثمر األنجب نننننتصننننناد, حينننننث عرفنننننوا االسنننننتثمار األاالق
إلننننننى  كميننننننة مننننننن المننننننوارد الماليننننننة والتكبولونجيننننننة والخ ننننننرة الفبيننننننة فنننننني نجميننننننع المنجنننننناالت

 . (2) (الدول المضيفة
ان الحديث عن الط يعة القابوبية : يجن الط يعة القانونية لالستثمار األ: الفرع الثاني

يتم عن طريق تحديد البظام القابوبي الذي يكون على  -يا أنجب يعد االستثمار متى و  -
اظهار سمات و  من حيث ط يعة العقود الم رمة  هدف االستثمار, تماس بالعالقة العقدية

المستثمر  يا, كون صفة االستثمار تظهر من خالل ما اذا كان أنجب عقد االستثمار 
ت الدول  يكون المعيار الفاصل في تدقيق هوية  في تشريعا, و معبوياأو  شخصا ط يعيا

من خاللها يمكن تحديد  هويه و  المستثمر على االغلب من خالل نجبسية المستثمر
ي نجب وتحدد عقود االستثمار )عن طريق المستثمر األ, ينجب األالمشروع أو  االستثمار

معيبة  دولة إلى  الذي هو باألصلو  كطرف في العقد( ماذا كان هو الشخص الخاص
"تحديد صفة   1965اخرى هذا ومن  االسس التي تم تث يتها في اتفاقية واشبطن 

                                                           

،مركز 1،ط ()المعوقات والضمانات القانونية، يجنباالستثمار  األ، د. دريد محمود السامرائي (1)

 .50ص 2006ية، بيروت، اذار /مارس دراسات الوحدة العرب

،المكتبة 3ط، اقتصاديات االستثمار الدولي، المكتب العربي الحديث، د. عبد السالم أبو قحف (2)

 .1991، العربية  الحديثة
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الدول التي و  اعتباريا حسب نجبسيتهأو  متى يكون شخصا ط يعياو  ينجب المستثمر األ
يببغي االستثمار فيها بحيث  ابه ال يبعقد االختصاص للمركز اال اذا كان الطرف 

ية  اخرى تكون أنجب دولة إلى  يا يعود بابتمائهأنجب ثمرا االخر )المتعاقد مع الدولة( مست
 (1)هي  االخرى طرفا في االتفاقية الم رمة

ي تحديد نجب وفي هذا السياق اخذ المشرع العراقي  تعريف المستثمر األ
شخصيته  الحقيقية, التي يكتس ها عن طريق المشروع المستثمر وبالتالي تصبح 

واء اكابت شخصية معبوية ام ط يعية, وهذا ما شخصية المستثمر شخصية مستقلة س
حيث تطرقت للشخصية المعبوية  (2)(من القابون المدبي العراقي47اشارت اليه المادة )

للدولة والمبشآت العامة التي يسبغ عليها القابون شخصية معبوية تستقل عن شخصية 
 ة من االشخاصالدولة بالشروط وااللتزامات التي يضعها القابون, وكذلك كل منجموع

قابون االستثمار العراقي إلى  وبالرنجوع, االموال يمبحها القابون شخصية معبويةأو 
ي حيث بص في المادة نجب المعدل بنجد ابه حدد الط يعة القابوبية للمستثمر األ

ي هو )الشخص الحاصل على انجازة االستثمار نجب /تاسعا( على ان المستثمر األ1)
شخصا معبويا مسنجال في أو  عراقية اذا كان شخصا ط يعياوالذي ال يحمل النجبسية ال

العراق(. اما المستثمر العراقي فقد ميزته المادة اعاله في الفقرة )عاشرا( على ابه 
)الشخص الحاصل على انجازة االستثمار والذي يحمل النجبسية العراقية اذا كان شخصا 

 شخصا معبويا مسنجال في العراق(أو  ط يعيا
 يالمطل  الثان

 ي جن التعريف بالحماية القانونية لالستثمار األ
 نننننننث رو  الثقنننننننة إلنننننننى  المبطلنننننننق النننننننذي سنننننننعت الننننننندول البامينننننننةأو  ن الم ننننننندأإ

منننننننا يبشنننننننأ منننننننن أو  حينننننننث حمنننننننت منننننننا يملنننننننك, واالطمئبنننننننان فننننننني بفنننننننوس المسنننننننتثمرين
تنننننوفير اسنننننمى المزاينننننا والضنننننمابات إلنننننى  وهننننني تسنننننعى, ال لننننند إقلنننننيممشنننننروعات داخنننننل 

                                                           

ي والدولة المضيفة لالستثمار امام المركز جنبد. جالل وفاء محمدين، التحكيم بين المستثمر األ (1)

 .2001، يةسكندراإل، دار الجامعة الجديدة، ت االستثمارالدولي لتسوية منازعا

 النافذ المعدل. 1951لسنة  40القانون المدني العراقي رقم  (2)
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ان منجمنننننل الحنننننديث , خنننننالل الدسننننناتير بعنننننض الننننندول البامينننننة والتسنننننهيالت وذلنننننك منننننن
ولننننننننذلك تعت ننننننننر , يننننننننة فنننننننني العننننننننراقنجب يسننننننننلط الضننننننننوء علننننننننى واقننننننننع االسننننننننتثمارات األ

ي فنننننننني العننننننننراق مننننننننن حيننننننننث نجب ننننننننالضننننننننمابات الدسننننننننتورية والتشننننننننريعية لالسننننننننتثمار  األ
 الحماينننننة الدسنننننتورية ذات فعالينننننة قوينننننة منننننن صنننننور الحماينننننة وهننننني تلتنننننزم وتتعهننننند منننننن

 .(1)ع فرص توظيف رؤوس االموالتشنجيأنجل 
ي, وقننننننند نجب نننننننوالحماينننننننة القابوبينننننننة هننننننني حماينننننننة حقنننننننوق ومركنننننننز المسنننننننتثمر األ  

بات التننننننني تمثنننننننل ورد فننننننني قنننننننابون االسنننننننتثمار العراقننننننني العديننننننند منننننننن المزاينننننننا والضنننننننما
ي نجب نننننقننننند عنننننرف الفقنننننه القنننننابوبي الحماينننننة القابوبينننننة للمسنننننتثمر األ, و الحماينننننة القابوبينننننة

قينننننام بعملنننننه سنننننائل الكفيلنننننة  تحقينننننق ائتمنننننان قنننننابوبي للمسنننننتثمر للبابهنننننا )هننننني نجمينننننع الو 
هننننني عبننننناره عنننننن )منجموعننننة منننننن الحقنننننوق والوسنننننائل أو  ,بغننننض البظنننننر عنننننن نجبسننننيته(

المشنننننننننننجعة التنننننننننني يغلننننننننننب عليهننننننننننا الط يعننننننننننة االقتصننننننننننادية والتنننننننننني تسننننننننننتهدف نجابننننننننننب 
وقننننند بصنننننت المنننننادة العاشنننننرة منننننن (واسنننننتقطاب المسنننننتثمرين خصوصنننننا االنجابنننننب منننننبهم

ي  نجميننننننننع المزايننننننننا نجب ننننننننتثمار العراقنننننننني )يتمتننننننننع المسننننننننتثمر العراقنننننننني واألقننننننننابون االسنننننننن
 (ات المبصوص عليها في هذا القابون والتسهيالت ويخضع لاللتزام

 المبحث الثاني
 يجن وسائل الحماية  القانونية لالستثمار األ

ي بحسب اختالف التشريعات نجب تختلف وسائل الحماية القابوبية لالستثمار األ
ية وكذلك تختلف وسائل الحماية بحسب ما اذا كابت وسائل نجب الستثمارات األوبظرتها ل
 ي لحماية تلك االستثماراتنجب انجرائية يمكن ان يستبد اليها المستثمر األأو  موضوعية

با في هذا البحث سبحاول  يان لمحة عن تلك الوسائل دون الخوض في نجزئياتها إاَل أب
للبحث فيها ال يمكن ان يحيط  ها بحثبا المونجز,  كوبها واسعة وتستلم صفحات عديدة
 لذا سبتباولها في مطل ين وكما يأتي:

  
                                                           

، منشورات الحلبي 1ط، ي، دراسة مقارنةجنبعمار محمد خضير، ضمانات االستثمار األم.  (1)

 .53، ص2017، الحقوقية، بيروت
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 األولالمطل  
 ي جن الوسائل الموضوعية لحماية االستثمار األ
ي لننننندى اغلنننننب الننننندول نجب نننننتتمثنننننل الوسنننننائل  الحماينننننة القابوبينننننة لالسنننننتثمار األ

او االتفاقيننننننات والمعاهنننننندات , ي فنننننني التشننننننريع الننننننداخلينجب ننننننالمستضننننننيفة لالسننننننتثمار األ
تننننوفير ال يئننننة القابوبيننننة المالئمننننة للحفننننات المسننننتثمر واسننننتثماراته إلننننى  الدوليننننة السنننناعية

منننننن حينننننث الحماينننننة واعطننننناء المزاينننننا وتنننننوفير الضنننننمابات التننننني احاطنننننت بكنننننل نجوابنننننب 
 هذه الوسائلي لما له من اهمية في واقعبا النجديد  من خالل  نجب االستثمار األ

يصبف التامين من اهم الوسائل القابوبية : التأمين وم دأ المعاملة الوطنية: األولالفرع 
ي من كافة االخطار التي يتعرض لها, هذا وقد عرف نجب التي تضمن االستثمار األ

( مبه عقد 983في المادة ) 1951( لسبة 40المشرع العراقي في القابون المدبي رقم )
المستفيد م لغًا من أو إلى  المؤمن لهإلى  ن ان يؤديالتامين بابه "عقد يلتزم به المؤم

في حالة وقوع الحادث المؤمن , اي  عوض مالي اخرأو  او ايراد ًا مرتبًا,, المال
ويقصد , او  اي دفعة  مالية اخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن, وذلك مقا ل اقساط, ضده

الشخص , ويقصد بالمستفيدبالمؤمن له الشخص الذي يؤدي االلتزامات القا لة للمؤمن 
قيمة  واذا كان المؤمن له هو صاحب الحق في, الذي يؤدي اليه المؤمن قيمة التامين

ويتحدد هذا مفهوم بالتزام شركات التامين حيال ما يلقاه  (1)التامين كان هو المستفيد "
, ي الحمايةنجب يلحق به من خسائر وان تعرضه لهخطار مضمون من ق ل الشركات األ

ي الحماية التي يطمح لها من خالل التامين, نجب لكن هذه الوسيلة ال توفر للمستثمر األ
, ()_صاحبة نجهة التامينة المضيفةاذا ان الخطر المحدق قد يكون من خالل الدول

, ومن هذا المبطلق ان الدولة المستثمر فيها هي ذات الدولة مصدر الخطر المؤمن مبه
والتامين يكون من , على ارادة المدين بهو  مر تكون م بيةكفالة حق المستثفإن  وبهذا

خالل الهيئات الوطبية والهيئات الدولية وغالبا تكون ذا صفة تقليدية وتنجارية. وقد 
يشوبه  2006لسبة  13الحظبا على المشرع العراقي بعد مرانجعة قابون االستثمار رقم 

                                                           

 (2، 1(الفقرة )983المعدل النافذ المادة ) 1951سنة ل 40القانون المدني العراقي رقم  (1)
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أو  سواء بشكل صريح, م دأ المعاملة الوطبيةإلى  بعض البقص في عدم التطرق 
من خالل التعديل  2006(  لسبة 13ضمبي, لذلك نجاء التعديل على قابون رقم  )

, التسهيالتو  ان يمبح للمستثمر التمتع  نجميع المزاياأنجل  من 2010 تاريخ 2المرقم 
 ويحدد االلتزامات التي يبص عليها القابون.

لدى , ينجب ية االستثمار األن اهما: التصرف  رأس المال الُمستثمر: الفرع الثاني
قد تعتمد على راس المال االتي من مصادر , بعض الدول المتعمقة بالبشاط االقتصادي

االقتصادي (2)ولكي يتم تنجبب التضخم, خارنجية لتمويل نجزء ك ير من استثماراتها
ي على نجب ولتشنجيع المستثمر األ, ينجب وتوفير  يئة اكثر اطمئبابا للمستثمر األ

المال حيث  بوعية راس إلى  (3)ة  راس ماله, لذلك تطرقت بعض التشريعاتالمساهم
 :تبص في هذا الصدد على

 البالد إلى  ية المحولةنجب البقود واالوراق التنجارية األ -1
 والمستلزمات السلعية القادمة من الخارج, اآلالت, المعدات -2
 والعالقات التنجارية , ك راءات االختراع, الحقوق المعبوية -3
 ي .نجب ي الُمستثمر, اذ تزيد  ها راس مال األنجب   ومكاسب راس المال األاربا -4

ي مننننن خننننالل تننننوفير النننندعم نجب ننننوقنننند  ننننرز موقننننف المشننننرع العراقنننني  تأييننننده له
الكامنننننل .وحينننننث يتمتنننننع المسنننننتثمر بمزاينننننا تحفننننن  راس المنننننال, وذلنننننك بمونجنننننب الفصنننننل 

المعننننندل  2006ة لسنننننب 13الثالنننننث )المزاينننننا والضنننننمابات( منننننن قنننننابون االسنننننتثمار رقنننننم 
, حيننننننننث نجنننننننناء  بتينجننننننننة 2015( لسننننننننبة 50بمونجننننننننب قننننننننابون التعننننننننديل االخيننننننننر رقننننننننم )

 :اينجا ية, ومن هذه الضمابات المشنجعة ما يلي
ي وعوائننننننده وفننننننق احكننننننام نجب نننننناخننننننراج راس المننننننال الننننننذي ادخلننننننه المسننننننتثمر األ -1

 ال بك المركزي بعد تسديد ديوبه والتزاماته كافة للحكومة العراقية

                                                           

 .56بدون سنة نشر، ص، مكتبة االنجلو المصرية، القاهرة، د حسين عمر، االستثمار الخاص (2)

القانون وكذلك .4/5/1991والصادر في  10يا رقم من قانون تشجيع االستثمار في سور 23المادة(3)

 ي في دولة الكويتجنباالستثمار المباشر لرأس المال األ الخاص بتنظيم  2001لسنة  8ذو الرقم 
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التننننننداول فنننننني سننننننوق االوراق الماليننننننة باألسننننننهم  -)أ ينجب نننننناأليحننننننق للمسننننننتثمر  - أ
اسنننننننتئنجار  -ت, تكنننننننوين المحننننننناف  السننننننهم والسنننننننبدات -. بوالسننننننبدات المدرنجنننننننة فيننننننه 

-, ثلمننننننندة خمسننننننين سنننننننبة قا لننننننة للتنجديننننننند, االراضنننننني االزمننننننة للمشنننننننروع والمسنننننناطحة
فنننننتح حسنننننابات -, جينننننةأو أنجب  التنننننامين علنننننى مشنننننروع اسنننننتثماري لننننندى شنننننركة وطبينننننة

 (كليهماوأو  يةنجب األأو  ة العراقيةبالعمل
ويتضننننننح مننننننن خننننننالل ذلننننننك ان المشننننننرع العراقنننننني تعامننننننل بسالسننننننة ووضننننننو  لضننننننمان 

ي نجب نننننحينننننث اعطنننننى للمسنننننتثمر األ, ابتقنننننال رؤوس االمنننننوال منننننن والنننننى داخنننننل العنننننراق
 ي داخل العراق.نجب حافز نجيد لالستثمار األ

 المطل  الثاني
 يجن الوسائل االجرائية  لحماية االستثمار األ

ي احد اهم االسس التي يرتكز عليها نجب تعد الضمابات االنجرائية لالستثمار األ
وسبلقي الضوء عليها في , ينجب والتي تمثل حماية لالستثمار األ ينجب المستثمر األ
 :فرعين وكاالتي

إلى  ية في الغالبنجب تتعرض االستثمارات األ: نزع الملكية للمنفعة العامة: األولالفرع 
والذي يبعكس سلبا عليها, لذا , يةنجب لكية, مما يحدد فاعلية االستثمارات وخاصة األبزع الم

على منجموعة من  2006حرص المشرع العراقي عبد استصدار قابون االستثمار لسبة 
 ب( حيث اشارتو  /ثالثا/أ12وهذا ما بصت عليه المادة ) تأميمالمزايا كالتعويض عن ال

المشروع االستثماري باستثباء ما يتم بحكم قضائي  يمتأمأو  عدم نجواز المصادرةإلى )
عدم نجواز بزع ملكية المشروع االستثماري اال إلى  بات, وكذلك الفقرة )ب( حيث اشارت

الطرف , هو عقد متفق  ين الطرفين تأميموال, نجزءا وبتعويض عادل(أو  للمبفعة العامة كال
 .(1)من خالل معاهدة ثبائيةأو مستضيفة,والطرف الثابي الدولة ال, ينجب المستثمر األ األول

                                                           

مروه موفق مهدي، الضمانات والحوافز القانونية التي تقررها قوانين االستثمار العربية  ( 1)

 وما بعدها . 92، ص2007ية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة النهرين، جنبلالستثمارات األ
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احننننننندى أو  ويعننننننرف الفقننننننه القننننننابوبي بننننننزع الملكيننننننة )بابنننننننه االنجننننننراء الننننننذي تتخننننننذه الدولننننننة
وعبننننننندما , (2)هيئاتهنننننننا لبنننننننزع ملكينننننننة االمنننننننوال العقارينننننننة مقا نننننننل تعنننننننويض يمنننننننبح لمالكيهنننننننا(

حتمننننا يكننننون للمصننننلحة العامننننة للدولننننة المستضننننيفة للشننننركات فإبننننه  يحصننننل بننننزع الملكيننننة
هنننننا, وينننننبعكس ذلنننننك علنننننى االسنننننتثمار, وبمنننننا ابنننننه إقليمينننننة, فالدولنننننة تسنننننيطر علنننننى نجب األ

الدولنننننة ينجنننننب ان ال تعينننننق االسنننننتثمار حينننننث يفتنننننرض ان ال تقنننننوم  بنننننزع ملكينننننة المسنننننتثمر 
 اآلتية:ي اال اذا كان قد تم من خالل الشروط نجب األ
ي م بننننني نجب نننننان تكنننننون االنجنننننراءات التننننني يقنننننوم  هنننننا ال لننننند المستضنننننيف السنننننتثمار األ -1

 .(3)نجزءا أو  على اسس مبصفة تحقق بزع الملكية ألنجل المصلحة العامة كال
كنننننل انجنننننراء تقنننننوم بنننننه الدولنننننة المستضنننننيفة ينجنننننب ان تنننننتم وفنننننق احكنننننام الدسنننننتور, واذا  -2

يخصصننننننها المشننننننرع فنننننني ال لنننننند ينجننننننب ان يكننننننون بقننننننرار اداري  تننننننأميمصنننننندر إلقننننننرار 
 طننننننى بمونجبننننننه المشننننننرعوقنننننند اعطننننننى قننننننابون االسننننننتثمار البافننننننذ فقنننننند اع, المستضننننننيف

العراقننننني نجزئينننننة منننننن الضنننننمان للمسنننننتثمر ع نننننر منننننا بصنننننت علينننننه الفقنننننرة الثالثنننننة منننننن 
او نجنننننزء , المشنننننروع االسنننننتثماري  تنننننأميمأو  عننننندم المصنننننادرة:قنننننابون االسنننننتثمار )ثالثنننننا

ممننننننا يشننننننمله باسننننننتثباء مننننننا يصنننننندر بحقننننننه حكننننننم قضننننننائي بننننننات(,وعلى الننننننرغم مننننننن 
تعننننند  تننننأميمه يونجنننند بقننننص فنننننإنجراءات الأبنننننإاَل  ينجب ننننتسننننهيالت المقدمننننة السنننننتثمار األ

 ي .نجب من مخاوف المستثمر األ
 يسعى العراق من  ين  لدان العالم: اجراءات التحكيم وتسوية المنازعات: الفرع الثاني

ي فيه, وخصوصا  إقرار الدولة المضيفة بالتحكيم نجب البهوض  واقع االستثمار األإلى 
ي, وهذا ما ينجعل المستثمر نجب مستثمر األالذي يعد من اهم الضمابات االنجرائية لل

( لسبة 83ي يطمئن بالتزام الدولة باستثمارها, وقد بظم قابون المرافعات العراقي رقم )نجب األ
( وخص فيها احكام التحكيم مع تبظيم 276_251المعدل التحكيم في المواد ) 1969

تحكيم, وقد ذهب بعض ي في النجب اموره, وهباك اختالف حول امكابية تط يق القابون األ
ي التي ال تخالف البظام العام والقواعد نجب الفقه بابه ال مابع من تط يق احكام القابون األ

                                                           

ي في الدول العربية، دار النهضة جنبضمانات االستثمار األد. ناصر عثمان محمد عثمان،  (2)

 . 112، ص2006العربية، القاهرة، 

 / ثالثا/ ب( من قانون االستثمار العراقي المعدل .12نص المادة ) (3) 
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إلى  , ومن خالل العودة(1)( من القابون المدبي العراقي32االمرة بمفهوم المخالفة للمادة )
مثابة خالصة اتفاق التحكيم وتحديد االثر الذي يبت  عن اختصاص القضاء العام يكون ب

اثارة إلى  والتحكيم يؤديلتنجراءات التي اقر  ها القابون االخير الذي يحكم المسالة . 
التبازع  خصوص القابون الوانجب التط يق, فاحتمال سير انجراءات التحكيم في عدة دول, 

. اما اذا (2) ستتعدد القوابين التي تحكم انجراءاته بتينجة البتقال المحكمين  ين عدة دول
ي, ففي هذه الحالة يتم تسوية المبازعات نجب صل خالف  ين المستثمر العراقي وبين األح

( من قابون 27/5ع ر القضاء العراقي في المسائل المدبية كما نجاء بص المادة )
 (1)االستثمار العراقي.

 الخاتمة
 :االستنتاجات :اوال

وظهر ذلك من خالل  ان الدول العربية  ذلت نجهودًا في تحسين  يئتها االستثمارية -1
مواصلتها في سياسة االبفتا  والتحرر االقتصادي والسير في طريق الخصخصة 
وتحسين  بيتها التحتية وتعديل قوابين االستثمار إلزالة ما يشوبها من عوائق طاردة 

والتوقيع على العديد من االتفاقيات الثبائية لتشنجيع وضمان , لرؤوس االموال
ية وفيما  يبها ايضًا . كما قام العديد من الدول العربية نجب االستثمار مع الدول األ
 تفادي االزدواج الضري ي .إلى   توقيع اتفاقيات تهدف

 ركبا, أبواعها مختلف على باالستثمارات الخاص والتشريعي القابوبي اإلطار يشكل  -2
 اوراءه من يقصد عملية أي إن لذلك, النجاذب االستثماري  المباخ أركان من أساسيا
 منجال في والسيما الفعالية تلك تبظم قابوبية تشريعات هباك تكون  إن ال د البنجا 
 . واالستثماري  االقتصادي البشاط

                                                           

ال يجوز تطبيق احكام قانون )( من القانون المدني العراقي على انه: 32حيث نصت المادة ) (1)

 لالداب في العراق( .أو  السابقة اذا كانت هذه االحكام مخالفة للنظام العامي قررته النصوص أجنب

، التحكيم التجاري الدولي وطموحات النظام القانوني العراقي، عثمان سليمان غيالن العبودي (2)

 51، ص2010، العدد الثاني، السنة الثانية، بحث منشور في مجلة القضاء

 2006لسنة  13الستثمار العراقي رقم ( من قانون ا5و4/  27)المادة (1)
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 في االقتصادي البظام هيكلة خطوات من مهمة خطوة هو النجديد االستثمار قابون  إن  -3
 ديةاالقتصا االبنجازات من الكثير طياته في يحمل قابوبي بموذج أيضا ويمثل, العراق

بقاذ البطالة حدة  تخفيف يتعلق فيما وخاصة المستق لية  من االقتصادية القطاعات وا 
 . السابقة السياسات نجراء ةالحاصل التدهور

  :التوصيات :ثانيا
تفعيل خدمة الشباك الواحد في من خالل المالئم  االستثماري  المباخ تهيئة على العمل  -1

انجراءات الحصول على التراخيص وتسنجيل  لتبسيط, الدول التي ال تأخذ  هذه الخدمة
رفع كفاءة العاملين إلى  المشاريع االستثمارية والحد من تكلفة هذه االنجراءات . اضافة

في االنجهزة االدارية إلزالة كافة مظاهر ال يروقراطية . كما ال د من تفعيل وبشر ثقافة  
 .لمستثمرينالعمل بالحكومة االلكتروبية لتسهيل االتصال  ين الحكومة وا

 مواصنننلة عقننند اتفاقينننات حماينننة وضنننمان االسنننتثمار الثبائينننة والمتعنننددة االطنننراف ينجنننب -2
اتفاقيات تنجبب االزدواج الضنري ي . كنذلك تطنوير البظنام الضنري ي منن خنالل تبسنيط و 

 انجراءات تقدير وفرض الضريبة . 
ام  دورات القي, و كما ينجب على الدولة المضيفة القيام   تحسين اداء االقتصاد الكلي -3

تدري ية للعمالة المحلية لتبمية مهاراتهم ورفع مستوى كفاءاتهم الن ونجود العمالة 
 الماهرة يساعد على نجذب االستثمارات كتقبية استخدام التكبولونجيا .

 إعادة خالل من االستثمارات لنجذب المالئمة القابوبية التشريعات إينجاد على التركيز  -4
كقابون االستثمار العراقي المعدل وما يتعلق به من البافذة  التشريعات في البظر

مواضيع خاصة  بقل الملكية واالعفاءات الضري ية وغيرها وكذلك اعادة البظر في 
 القوابين ذات الصلة بالنجوابب االستثمارية كقابون الشركات العراقي والقوابين االخرى . 

 المصادر
 اوال: المعاجم 

 .1995, الهيئة العامة لشؤون المطابع, مصر, 1العربية, طللغةمبشورات منجمع االمعنجم الونجيز, .1
 .1981محمد  ن ا ي بكر  ن ع د القادر الرازي, مختار الصحا , دار الكتاب العربي,  يروت,  .2

 :ثانيا: الكت  القانونية
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ي والدولة المضيفة لالستثمار امام المركز نجب د. نجالل وفاء محمدين, التحكيم  ين المستثمر األ  -1
 2001, يةسكبدر اإل, نجامعة النجديدةدار ال, دولي لتسوية مبازعات االستثمارال

, مركز 1, ط(ي )المعوقات والضمابات القابوبيةنجب االستثمار  األ, د. دريد محمود السامرائي  -2
 .2006دراسات الوحدة العربية,  يروت, اذار /مارس 

  دون سبة بشر, لقاهرةا, مكتبة االبنجلو المصرية, االستثمار الخاص, د. حسين عمر -3
 .1990بغداد,,الحكمةدار ي,نجب المشروعات المشتركة وفقًا للقابون االستثمار األ,فاضل الزهاوي د. -4
, المكتبة 3د. ع د السالم أ و قحف, اقتصاديات االستثمار الدولي, المكتب العربي الحديث, ط -5

 .1991, العربية الحديثة
,المكتبة 3ط, االستثمار الدولي, المكتب العربي الحديثاقتصاديات , د. ع د السالم أ و قحف -6

 . 1991, العربية  الحديثة
 ين القابون –المركز القابوبي للمستثمر في السودان  :ع د الحكيم مصطفى ع د الرحمن 0د -7

 . 1990, القاهرة, دار البهضة العربية, القابون الدوليو  الداخلي
, مبشورات الحل ي 1ي, دراسة مقاربة, طنجب م. عمار محمد خضير, ضمابات االستثمار األ -8

 .2017الحقوقية,  
ي في الدول العربية, دار البهضة, نجب .د. باصر عثمان محمد عثمان, ضمابات االستثمار األ -9

 .2006القاهرة, 
 ثالثا: البحوث والرسائل واالطاريح: 

, االخذة في البمو ية الخاصة في الدولنجب البظام القابوبي لالستثمارات األ, د . عصام بسيم -1
 . 1972, كلية الحقوق نجامعة عين شمسإلى  رسالة دكتوراه مقدمة

عثمان سليمان غيالن الع ودي, التحكيم التنجاري الدولي وطموحات البظام القابوبي العراقي, بحث  -2
 . 2006مبشور في منجلة القضاء, السبة الثابية, العدد الثابي, 

القابوبية التي تقررها قوابين االستثمار العربية لالستثمارات مروه موفق مهدي, الضمابات والحوافز  -3
 . 2007ية, رسالة مانجستير, كلية الحقوق, نجامعة البهرين, نجب األ
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