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يهخص انبحث
Abstract

يُعد االستثمار اليوم أىم األساليب يف تطوير البلدان ،وىو ادلرتكز يف ربقيق التنمية
أببعادىا االقتصادية واالجتماعية والسياسية واليت بدورىا تُضفي على البلدان االستقرار والرفاه،
سيما وإن زلور االستثمار والتنمية كحق أصبح اليوم ديثل اجليل الثالث من أجيال حقوق
اإلنسان ،وعند الرجوع إىل شكل وحجم اإلستثمارات يف العراق بعد عام  ،2003صلد أن سبل
ِ
تقدمو ضعيفةٌ جداً قياساً وحجم الثروات والفرص اإلستثمارية ادلتاحة ،ويعزى ىذا الضعف

والًتاجع إىل زلددات عدة أمهها أزمة التخطيط وتعدد التشريعات وشكل إدارة الدولة والتحول

ضلو البلمركزية اإلدارية فضبلً عن أىم زلدد وادلتمثل ابلفساد اإلداري وادلايل الذي كان لو األثر
الكبَت يف أتخَت عجلة البلد بشكل عام واإلستثمار بشكل خاص.
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ادلقذيـــــة
Introduction

يرتبط نشاط اإلدارة ارتباطا عضواي بطبيعة الدولة ونظامها السياسي واالجتماعي
واالقتصادي ،وبذلك خيتلف ىذا النشاط من دولة إىل أخرى وما شهده العراق بعد عام 2003
من تغيَت لنظام احلكم انعكس على نشاطات الدولة مجيعاً ومنها االستثمار والتنمية اليت واجهت

ربدايت حالت دون تطورىا وربقيقها ألىدافها ،فأصبح كل من العدد الكبَت من التشريعات

وسوء التخطيط من ربدايت االستثمار يف العراق ،وإن ىذه األزمات ولدت زلدداً جديداً مبنياً
على شكل إدارة الدولة وربوذلا من ادلركزية ادلطلقة إىل البلمركزية ،وإن أزمة التخطيط وازدايد
عدد التشريعات والتحول ضلو البلمركزية مجيعها ولدت الفساد اإلداري وادلايل والذي يعد أكرب

احملددات االقتصادية واالجتماعية واإلدارية يف العراق ،وهبذا تقول رئيسة ادلستشارين الفنيُت يف
قسم اإلدارة العامة يف دائرة الشؤون االقتصادية يف األمم ادلتحدة الدكتورة أدرايان ألربيت ((إن
أحد الشروط ادلسبقة لتقوية الدديقراطية ىو وجود مؤسسات دولة قوية وفعالة وخدمات عامة
تتسم ابلكفاءة تكون ذات نوعية جيدة ويف متناول اجلميع ،والواقع أن ىناك اآلن إدراكاً واسع ـاً
أبن الكثَت من ادلشاكل اليت تواجهها أقطـ ــار كثَتة يف أرجاء العــامل دبا فيها الفقر والتحلل
اإلجتماعي والفساد اإلداري وادلايل انمجة عن عجز قدرات الدول ،كادلؤسسات العامة السيئة
يف إدارهتا والقدرات البشرية للقطاع العام غَت كافية من حيث ادلعرف ـ ـ ــة وادلهارات وبواعث
اإللتزام وافتقارىا على خلق بيئة سبكينية لتنمية القطاع اخلاص واالفتقار إىل إسًتاتيجيات ادلعرفة
واإلبداع والتكنولوجيا)).
أهًية انبحث:
The Importance of the Study:

تنبع أمهية البحث من التحدايت اليت تواجو هنوض العراق ومواكبتو دلصايف الدول
ادلتقدمة واليت ال ديكن أن تكون إال من خبلل االستثمار والتنمية يف مجيع القطاعات ومنها
االقتصادية للوصول إىل االستقرار والرفاىية اإلجتماعية واليت ال تتحقق مع وجود ربدايت

تواجو االستثمار.
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أهذاف انبحث:
The Aims of the Study:

يهدف ىذا البحث إىل تسليط الضوء على أىم التحدايت اليت تواجو االستثمار يف
العراق على مستوى القطاعُت العام واخلاص وادلتمثلة بـ:
 .1ضعف التخطيط للمشروع التنموي االستثماري يف العراق.

 .2وجود التداخل بُت التشريعات ادلنظمة لئلستثمار يف العراق وتعددىا واليت أصبح معوقاً
لئلستثمار.
 .3التحول الذي شهده العراق بشكل إدارة الدولة ضلو البلمركزية اإلدارية بعد عام .2003
 .4ظاىرة الفساد اإلداري وادلايل اليت كانت التحدي األكرب لئلستثمار يف العراق.
إشكانية انبحث:
The problem of the Study:

تكمن إشكالية البحث يف التداخل بُت الكثَت من ربدايت ومعوقات االستثمار يف العراق

اليت أدت رلتمعة أو منفردة إىل عدم إمكانية تطور العراق على الرغم من امتبلكو مقومات

إحداث تغيَت وتطور سريع جداً وعلى مجيع األصعدة.

يُهجية انبحث:

The Methodology:

يتم إتباع ادلنهج التحليلي الوصفي دلوضوعات ىذا البحث من خبلل الوقوف على كل
ربد وإعطاء الوصف اخلاص بو وربليل النصوص التشريعية اخلاصة بكل ٍ
ٍ
ربد.
خطة انبحث:

The Plan of the Study:

عليو يقسم ىذا البحث على مبحثُت وكل مبحث مقسم على مطلبُت ووفقاً لآليت:

ادلبحث األول :أزمة التخطيط وتعدد التشريعات كمحددين لئلستثمار يف العراق.
ادلطلب األول :أزمة التخطيط كمحدد لئلستثمار يف العراق.
ادلطلب الثاين :احملددات التشريعية لئلستثمار يف العراق.
ادلبحث الثاين :احملددات اإلدارية وادلالية لئلستثمار يف العراق.
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ادلطلب األول :ادلركزية والبلمركزية اإلدارية يف العراق.
ادلطلب الثاين :الفساد اإلداري وادلايل كمحدد لئلستثمار.
ادلبحث األول
Section One

أزية انتخطيط وتعذد انتشريعات كًحذديٍ نإلضتثًار يف انعراق
Planning crisis and multiplicity of legislation
As determinants to invest in Iraq

تقوم مجيع الدول إبعداد برامج من شأهنا النهوض ابالقتصاد القومي ،خصوصاً إذا ما
تعرضت إىل أزمات ويكون ىذا هبدف إعادة بناء الدولة بشكل كلي وابالعتماد على القطاعات
احلكومية فضبلً عن القطاع اخلاص ،وإن كل ذلك من خبلل سن العديد من التشريعات اليت
تعمل على دعم التوجو اجلديد للدولة ،وما حصل يف العراق بعد عام  2003من تغيَت لنظام
احلكم وربول شكل إدارة الدولة من نظام رائسي إىل نظام بردلاين ،وىذا التغيَت الكبَت على مجيع
األصعدة كانت معاجلتو من خبلل إجياد تشريعات جديدة وحصل بسرعة شلا أدى إىل تشريع

قوانُت وتغيَت يف أساليب إدارة الدولة ،عليو سوف يقسم ىذا ادلبحث على مطلبُت :األول لبيان
أزمة التخطيط والثاين ادلوقف التشريعي كمحدد لئلستثمار يف العراق.
ادلطه

األول :أزية انتخطيط كًحذد نإلضتثًار يف انعراق:

The first requirement: the planning crisis as a determinant of investment in
Ira:

التخطيط ىو رلموعة اإلجراءات النظرية والعملية اليت يقوم هبا اإلنسان إبرادة واعية

على عناصر ظروفو البيئية ادلختلفة منفردة ورلتمعة ،يف سبيل ربقيق أكرب منفعة عرب أفضل
استعمال جلميع مصادر الثروة الطبيعية والبشرية ،من أجل ربقيق حياة أفضل لئلنسان واجملتمع
اإلنساين ضمن ظروف زمانية ومكانية زلددة ،وهبدف ربقيق ادلصاحل العامة القائمة على العدل

وادلساواة والرفاه منطلقاً من حالة قائمة إبذباه حالة مستقبلية أفضل(.)1
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ويعترب التخطيط من أىم وظائف الدولة احلديثة ،والذي يعٍت مواجهة ادلستقبل خبطة

منظمة ولتحقيق أىداف زلددة سواء كانت اقتصادية ،اجتماعيـة ،إداريـ ـ ـة أو حىت سياسية(.)2

فقد جلأت فرنسا إىل التخطيط بعد احلرب العادلية الثانية دلواجهة االهنيار االقتصادي
الذي ال ديكن السيطرة عليو إال من خبلل االرتكاز على خطة منظمة ،وعلى الرغم من حاجة
فرنسا للتخطيط فلقد اعًتض وربفظ بعض الفقهاء على ىذا اإلجراء العتباره تدخبلً من جانب

الدولة يف احلياة االقتصادية ،وإىل اجلانب من ىذا االعًتاض وجدت بعض اآلراء الفقهية حول
الطبيعة القانونية ذلذه اخلطط ومدى إلزاميتها ،فانقسم الفقو يف فرنسا على قسمُت األول أعترب
اخلطة توجهاً سياسياً وابلنتيجة فإن السلطة التنفيذية غَت ملزمة هبا ،إال أن اإلذباه الثاين ىو
ادلتمثل برأي الفقيو دي لوابديَت الذي إعترب اخلطة ملزمة قانوانً كوهنا تصدر عن "ادلفوضية
العامة للتخطيط  "Commissariat general an planوابلتعاون مع بعض اللجان
واحلكومة وتصادق عليها السلطة التشريعية(.)3

وإن تفسَت ىنري(*) فاول للوظائف اإلداريـة ٍ
دبعان زلددة ،فكلمة يدير تعٍت التخطيط

(التنبؤ  )Prevoirوالتنظيم والقيادة والتنسيق والرقابة ،والتخطيط يعٍت النظر إىل ادلستقبل
ووضع برامج العمل ،والتنظيم يفيد نوعُت :األول ادلادي للعمل والثاين التنظيم اإلجتماعي
للعاملُت ،أما التنسيق فهو الربط والتوحيد والتوفيق بُت سلتلف األعمال واجلهود ،والرقابة تعٍت
ادلبلحظة والتحقق من أن كل شيء يسَت وفقاً للقواعد ادلوضوعة واألوامر الصادرة(.)4

وإن وقوف الدول على مفصلية التخطيط واالىتمام هبا يعترب ىو ادلعيار الذي يقاس بو

ربول الدول وتطورىا بشكل إجيايب وربقيق اإلدارة الرشيدة وهبذا يقول الدكتور عثمان خليل
"تطورت زاوية دراسة ادلشاكل اإلدارية ،فلم تعد عناية كليات احلقوق ورجال القانون هبا مقصورة
على اجلانب القانوين ذلذه ادلشاكل أي على عرض وربليل التنظيم اإلداري ومبادئو وبيان نشاط
اإلدارة وأصولو وضوابطو القانونية والقضائية ،وما يتخلل كل ذلك من حقوق وواجبات ،فقد

كشف الزمن عن إن ىذا اجلانب ال يكفي وحده لتحقيق اإلدارة الصاحلة اليت ربقق فعبلً أكرب
قدر من الكفاية واإلنتاج يف أقصر وقت وأبقل جهد ونفقات ويف أفضل الظروف اإلجتماعية
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وأقدرىا على ربقيق ىناء ادلوظفُت وأسباب إطمئناهنم ،ولذلك ربول األمر ربوالً جارفاً منذ عهد

غَت بعيد ضلو فن اإلدارة وأصوذلا العلمية وبرزت برامج التخطيط والتنظيم والتوظيف ووضعت

مناىج للتوجيو والتنسيق وإصلاز األعمال ،وصلحت ىذه الوسائل يف رفع الروح ادلعنوية لدى
ادلوظفُت وزايدة شعورىم ابدلسؤولية وتقديرىم ذلا ،وأصبحوا سلتارين على تنفيذ ما يعهد إليهم بو

بدافع من إدياهنم ابلواجب"(.)5

ويتطلب التخطيط العلمي السليم ثبلث مراحل متعاقبة األوىل :مجع البياانت ووضع
إطار اخلطة على أساس من ادلسؤولية ادلوزعة بشكل مشًتك بُت اجلهاز ادلركزي للتخطيط واجلهة
ادلنفذة ،وادلرحلة الثانية:تنفيذ األىداف ادلرسومة يف اخلطة من قبل األجهزة ادلنفذة واليت يتوجب
أن تكون مؤىلة أتخذ على عاتقها مسؤولية التنفيذ ،أما ادلرحلة الثالثة :فهي وجود جهاز رقايب
لنتائج التنفيذ لضمان تنفيذ اخلطط وفقاً دلا رمست لو ووضع البدائل يف حال إخفاق أو ضعف

أحد اجلوانب أو ادلراحل ادلخطط ذلا ضمن سقوف زمنية زلددة ذلا(.)6

والتخطيط جيب أن يكون زبطيطاً شامبلً لكل البلد أي مركزايً ،إذ إن زبطيط أي نشاط

إقتصادي البد أن ديتد أتثَته على اقتصاد الدولة أبكملو ،وابلنتيجة فإن التخطيط الشامل
يتعامل وديس بتأثَته ادلتغَتات االقتصادية واالجتماعية والسياسية ،ألن اذلدف الرئيس من
التخطيط الشامل ىو رفع معدل النمو العام ابلشكل الذي حيقق تنمية واستثماراً للموارد
والطاقات بشكل حقيقي ،والتخطيط هبذا ادلعٌت يتطلب إسًتاتيجية(**) معينة ويف غياهبا يؤدي
إىل الضعف يف العملية التخطيطية ذلك ألن التخطيط ىو عملية مستمرة

ال تنتهي إبنتهاء

التنفيذ للخطة الواحدة ،بل ديتد ليشمل على خطط متداخلة ومتتالية والبد من أن تسَت يف
أطار عام واحد واثبت(.)7

وإن الربامج واخلطط التنموية اإلستثمارية تتعثر ابستمرار يف غالبية دول العامل النامي ألهنا
يف غالبيتها تشكو أو تفتقد لرأس ادلال ادلشغل لربارلها التنموية اإلستثمارية .أما يف العراق
فيعزى سبب فشل التخطيط إىل ضعف اجلهاز اإلداري(.)8
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وإىل جانب ضعف اجلهاز اإلداري ديكن تشخيص أسباب عملية يف الواقع العراقي
خصوصاً بعد عام  ،2003فللتغيَت السياسي وشكل احلكم يف العراق والتحول من ادلركزية
ادلطلقة إىل البلمركزية والتوجو ضلو الدديقراطية بدون وجود زبطيط إسًتاتيجي حيتوي ىذا التغيَت
وفقاً للمنظور اجلديد ،ومن ادلفًتض إن التحول ضلو النظام الرأمسايل خيطط للكتلة البشرية
(الرأمسال البشري) من التحول من القطاع العام إىل القطاع اخلاص ،إال أن الذي حصل على
العكس من ىذا سباماً ،ففي قانون ادلوازنة رقم ( )9لسنة  2018بلغ عدد ادلوظفُت العموميُت
وعلى ادلبلك الدائـم (  ) 2891756موظفاً ،ىذا عدا العقود وشبكات الرعاية اإلجتماعية
وغَتىا واليت تتقاضى رواتب أو منح من الدولة(.)9

وحيث إن السياسة التخطيطية ادلتبعة يف أي دولة تؤثر يف االستخدام األمثل للعمالة
وتوفر فرص العمل ،وإن إتباع سياسة االستثمار هتدف إىل إقامة أنواع ادلشروعات ادلوزعة
جغرافيا على البلد وجيب أن خيطط بناءً على الظروف واإلمكانيات واحلاجة لغرض استيعاب
األيدي العاملة(.)10
وإن وجود أكثر من مشروع استثماري ىو مؤثر يف بيئتو ،وابلنتيجة يستلزم ابلضرورة
توافر زبطيط عام قادر على استيعاب وتوفَت البيئة ضمن الرؤية الشمولية اليت سبكن من وضع
أولوايت االستثمار يف برانمج استثماري تكاملي يسمح ليس فقط ابالستثمار األمثل للموارد
(.)11

غَت ادلستغلة بل لتشغيل واالستفادة ادلثلى دلا ىو مستغل وعامل فعبلً
وما ديكن مبلحظتو من سلبيات ىو عدم وجود جهاز دلراقبة تنفيذ اخلطط على أرض
الواقع ،بل يصار إىل التوقف يف ادلشاريع دون ذكر األسباب وعدم احملاسبة الفعلية والذي أنتج
الفساد اإلداري وادلايل ،وكذا التعديبلت وإلغاء التشريعات والتعليمات وكثرهتا أدت إىل إرابك
العمل احلكومي ،شلا أثر يف الربامج التخطيطية يف البلد على الرغم من أن برامج التخطيط
التنموي واالستثماري بدأت يف العراق منذ عام  1930ويف عام  ،1950وبزايدة إيرادات

النفط إىل حوايل  50مليون دينار عراقي سنوايً تكون رللس األعمار الذي كان مستقبل عن
احلكومة إال أن عملو مل يكتب لو النجاح من الناحيتُت الدستورية والسياسية دلا عاانه العراق يف
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تلك الفًتة وما تبلىا من إشكاليات وعدم استقرار سياسي والذي أنعكس سلبا على التوجو
التنموي واالستثماري من حيث التخطيط ،وقد بينت الفقرة الرابعة من ادلادة ( )144من
دستور مجهورية العراق لسنة  2005اجلهة ادلختصة ابلتخطيط حيث نصت على "تكون
االختصاصات اآلتية مشًتكة بُت السلطات اإلربادية وسلطات اإلقليم ...رابعاً :رسم سياسات
التنمية والتخطيط العام" وحالياً فإن التخطيط االسًتاتيجي يف العراق من مهام وزارة التخطيط
دبوجب أحكام القانون رقم ( )19لسنة 2009ادلعدل(.)12

وكذلك فإن رسم اخلطط االسًتاتيجية للمحافظات غَت ادلنتظمة إبقليم من صبلحيات
رللس احملافظة ،وإن ىذه التداخبلت يف رسم اخلطط واالسًتاتيجيات التنموية واالستثمارية
تشكل أزمة يف ربديد ومتابعة الربامج التنموية(.)13

ادلطه

انثاَي :احملذدات انتشريعية نإلضتثًار يف انعراق:

The second requirement: the legislative determinants of investment in Iraq:

أتخذ بعض الدول ومنها العراق أسلوب تعدد األنظمة القانونية احلاكمة دلمارسة النشاط

االستثماري واالقتصادي ،وصورة ذلك وجود قوانُت ونصوص تشريعية تعٌت دبسألة االستثمار

إىل جانب وجود قانون االستثمار بشكل مستقل يكون ىدفو النهوض ابلواقع االقتصادي للبلد
وتغيَت شكل اقتصاده ،حيث مت تشريع قانون االستثمار العراقي رقم ( )13لسنة 2006

ادلعدل ،وانصب اىتمامو على إعطاء احلوافز والضماانت للمستثمر األجنيب وبشكل كبَت(.)14

فالتحول السياسي يف العراق بعد عام  2003غَت يف توجو التشريعات والسياسات
االقتصادية اليت مشلها ادلشروع االقتصادي الوطٍت ،الذي تعامل للتعاطي مع الدعوة الشائعة
للحرايت االقتصادية ودورىا يف حسم زايدة النمو بشكل مضطرد ،فالدعوة إىل احلرية
االقتصادية يعٍت التأكيد على اقتصاد السوق وادلنافسة يف السوق احمللية واخلارجية ،وىذا مؤداه
صراحة أو ضمناً لتقليص دور الدولة وحصره يف حدود األمن العام والدفاع عن الببلد وتسيَت
اخلدمات وادلرافق العامة األساسية(.)15
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والتطور االقتصادي للمجتمعات احلديثة يؤدي إىل تدخل ادلشرع ادلتزايد يف احلياة
االقتصادية ،فهو يتدخل لتنظيم اإلنتاج والتبادل وتوزيع السلع ،وكذلك يتدخل بُت أصحاب
األعمال والعمل وادلؤجرين وادلستأجرين وبُت أصحاب األراضي والفبلحُت والتجار
وادلستهلكُت ،وإن ىذا التدخل يف توجيو االقتصاد يطلق عليو االقتصاد ادلوجو ،ورلموع ىذه
التشريعات اليت ىي جزء من النظام العام اليت ال ديكن اإلتفاق على ما خيالفها تدعى ابلنظام

العام االقتصادي ،والذي من خبللو يتم تشريع القوانُت احلمائية(***) والقوانُت ادلوجهة لبلقتصاد

كقانون االستثمار(.)16

ولكن ىل إن ىذا التحول السريع يف العراق وتشريع القوانُت اإلستثمارية واحلمائية أدى
إىل ازدىار االقتصاد من خبلل تقليل دور الدولة وتوسيع دور القطاع اخلاص واألجنيب يف العراق
؟ لئلجابة عن التساؤل البد من إيضاح أن تشريع أي قانون البد أن يسبقو دراسة للعبلقة ما
بُت القانون ادلراد تشريعو واجملتمع ،فنجد من الواضح أن أحكام القانون اليت

ال تعرب عن

األخبلق أو مستوايت السلوك السائدة يف اجملتمع قد ذبابو دبقاومة سلبية أو بتفاعل إجيايب من

قبل أفراد اجملتمع وحىت اإلدارة ،على الرغم ما ديثلو القانون من قوة وفاعلية ،وجيب على القانون
لكي يتمتع ابدلقبولية أن ينسجم والقيم األساسية ادلقبولة يف السلوك اإلجتماعي ،لينظر لو أبنو

قوة تستخدم إلحداث التغيَت والتقدم يف اجملتمع(.)17

فالذي حصل يف العراق ىو زلاولة إلرساء القيم الليربالية من خبلل الضغط على
إضعاف التدخل احلكومي وإفساح اجملال أمام القطاع اخلاص واإلستثمار األجنيب ،ليكون البديل
دون دراسة للمجتمع العراقي بشكل أكثر واقعية ،وبذلك اتضح أبن التقليل من التدخل
احلكومي يف الشؤون االقتصادية ليس ابلضرورة أن يكون منتجاً يف ىذه ادلرحلة من التطور
االقتصادي يف العراق ،فالبنية التشريعية يف العراق مبنية على أُسس تنسجم مع واقعها ،شلا حيتاج
إىل إعادة أتىيل لفكرة (احلرية االقتصادية) ابعتماد رلموعة أسس أوذلا بيان أن اذلدف من

االستثمار ىو الوصول إىل أقصى األىداف من التطور والرفاىية االجتماعية أبقل التكاليف

واجلهد(.)18
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ويكون سن القوانُت يف ضوء ذلك ويقع ىذا على عاتق اإلدارة وادلؤسسات احلكومية يف
العراق ،من خبلل التعامل مع النصوص التشريعية بشكل جدي والبحث على احللول احلقيقية
وتفعيل دور اإلستثمارات احلكومية وإدخال اإلستثمارات اخلاصة تبعاً ذلا وليس العكس ،فالعمل

على استثمار إمكاانت الدولة يعد الداعم األساسي لتأسيس فكر إقتصادي جديد للتحول من
السيطرة التامة للمؤسسات احلكومية إىل الشراكات مع القطاع اخلاص احمللي وبعدىا يصار إىل
معاجلة احلاالت اليت ربتاج إىل تدخل االستثمار األجنيب ،وابلرجوع إىل النصوص التشريعية
ادلوجودة يف القوانُت والتعليمات اخلاصـ ــة ابلوزارات واذليئات يف العراق ،صلدىا تنص صراحة
على أن إيرادات ىذه اجلهات أو جزءا منها ٍ
متأت من خبلل استثمار موجوداهتا فبل حاجة لسن

تشريعات جديدة تربك العمل االستثماري(.)19

ومن التشريعات اليت صدرت بعد عام  2003واليت سبس الكثَت من شرائح اجملتمع
العراقي وأشارت يف نصوصها اىل إن جزءاً من إيراداهتا أييت من خبلل استثمار أمواذلا ،ومن أىم

ىذه القوانُت قانون التقاعد ادلوحد رقم ( )9لسنة  2014حيث نصت ادلادة (/9أوالً/د) على

"تتكون إيرادات الصندوق( ....د) ادلبالغ ادلتأتية من استثمار أموال الصندوق " وادلقصود

ابلصندوق ىو تقاعد موظفي الدولة ،وإن النصوص التشريعية هبذا الشأن كثَتة(.)20

ولكثَت من الوزارات واجلهات الرمسية يف العراق ضمن ىيكلياهتا اإلدارية وحدات،
شعب ،أقسام أو حىت دوائر زبتص يف العقود احلكومية واإلستثمار ،ولكن ىل إن وجود ىذه
التشكيبلت تعمل على استثمار األموال ادلخصصة ذلا أو عائداهتا وفقاً دلا ىو مرسوم يف قانــون

االستثمار رقم ( )13لسنة  2006ادلعدل ؟ إن غالبية ىذه التشكيبلت اإلدارية وفقاً ألمر
سلطة اإلئتبلف رقم ( )87لسنة ،2004والتعليمات أليت تصدر عن وزير التخطيط إستناداً

للفقرة ( )1من القسم ( )14لؤلمر آنفاً ،حيث صدرت أخر تعليمات لتنفيذ العقود احلكومية
رقم ( )2لسنة  ،2014وتعترب ىذه التعليمات ىي األساس لتنفيذ العقود احلكومية يف العراق،
حيث رمست آليات التعاقد لدوائر الدولة للمشاريع اإلستثمارية ادلمولة من ادلوازانت اإلستثمارية

ادلنصوص عليها يف قانون ادلوازنة السنوي وادلخصصة للوزارات واجلهات احلكومية األخرى ،مع
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ادلبلحظة إن ادلشاريع اإلستثمارية ادلشمولة أبحكام ىذا القانون ال عبلقة ذلا ابدلشاريع

اإلستثمارية اخلاصة وادلشار أليها يف قانون االستثمار النافذ(.)21

وعند الرجوع إىل نص ادلادة (/1اثلثاً) من تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم ( )2لسنة

 2014صلد أنو إستثٌت عقود االستثمار اخلاص ابلشركات العامة وفقاً لنظامها الداخلي "تعتمد

الصبلحيات وادلهام ادلنصوص عليها يف النظام الداخلي ادلقر وفقاً لقانون الشركات العامة عند
تنفيذ تعاقداهتا اليت ال تسري عليها تعليمات تنفيذ العقود العامة ومثال ذلك عقود التسويق

وعقود االستثمار مع األخذ بنظر االعتبار التشريعات القانونية ذات الصلة بذلك" ولكن على
الرغم من أن النص آنفاً إستثٌت عقود استثمار الشركات العامة يف العراق من أحكامو إال إن
ذلك ال يعٍت إنو حرر الشركات العامة حبيث تستطيع تكييف أوضاعها القانونية مع نصوص
قانون االستثمار ،كون سراين أحكام قانون االستثمار زلددة للمشاريع واجلهات ادلشمولة بو
حيث نصت ادلادة (/32أ ،ب) على "أ .تسري أحكام ىذا القانون على مشاريع القطاع
ادلختلط والقطاع اخلاص القائمة والعاملة وبطلب من إداراهتا وموافقة اذليأة دون أثر رجعي ،ب.

تشمل مشاريع الشراكة بُت القطاعُت العام واخلاص دبا يف ذلك مشاريع القطاع العام ادلتعاقد
على أتىيلها أو تشغيلها أو إنشائها مع القطاع اخلاص أو ادلختلط إبحكام ىذا القانون" ومن
خبلل النص آنفاً صلد أن ادلشرع دعم القطاع اخلاص على حساب القطاع العام واشًتط على
األخَت الشراكة للشمول إبحكام قانون االستثمار(.)22
وابلنتيجة فإن الوفورات ادلالية لدى بعض ادلؤسسات احلكومية واذليئات ادلستقلة وأمهها
صندوق تقاعد موظفي الدولة وغَتىا ،وعلى الرغم من وجود نصوص تشريعية صرحية على
استثمار ىذه األموال إال أن التعامل معها من الصعوبة دبكان لعدم وجود تعليمات تفسر ىذه
النصوص ،وعدم وجود نص يف قانون االستثمار العراقي يعاجل إمكانية استثمار ىذه األموال
وجعلها تصب يف الصاحل العام من خبلل تنمية القطاعات ادلعنية.
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ادلبحث انثاَي
Section Two

احملذدات اإلدارية وادلانية نإلضتثًار يف انعراق
Administrative and financial determinants of investment in Iraq

تعد احملددات اإلدارية وادلالية من أىم معوقات االستثمار يف أي بلد ،وىي اليت تولد

عدم إعطاء الوظيفة احلقيقية لكل تصرف من تصرفات اإلدارة سواء يف ازباذىا لقراراهتا أو
تعاقداهتا أو حىت أعماذلا ادلادية ،والصوراتن اليت تتمثل فيهما ىذه ادلعوقات ىي ادلركزية
والبلمركزية اإلدارية والفساد اإلداري وادلايل ،وىذا ما يتم التطرق لو يف ادلطلبُت اآلتيُت:

ادلطه

األول :ادلركسية واناليركسية اإلدارية يف انعراق:

The first requirement: centralization and administrative decentralization in
Iraq:

تتخذ الدول أسلوبُت يف تنظيمها اإلداري ىي ادلركزية والبلمركزية اإلدارية ،ويعد

األسلوب األول األقدم يف الظهور ضلو حصر الوظيفة اإلدارية بيد السلطة التنفيذية وحدىا
وعادة ما تكون يف عواصم الدول ،وتقوم السلطة التنفيذية يف ىذا النظام ابلسيطرة على مجيع
الوظائف اإلدارية من توجيو وزبطيط ورقابة وتنسيق وتلتزم السلطة الدنيا ابلقرارات اليت تصدر
عن السلطة ادلركزية ،ويساعد على ىذه اخلاصية اآلليات واألشكال الًتاتبية لتقسيم ادلوظفُت
بُت رؤساء ومرؤوسُت إىل درجات يعلو بعضها بعضا يف سلم إداري منتظم ،يكون خاضعاً فيو

ادلرؤوس إىل رئيسو خضوعاً اتماً وينفذ أوامره ويعمل ربت إشرافو وتوجيهاتو ،وادلبلحظ أن يف
السلطة ادلركزية ال يعٍت أن ادلركز ىو الوحيد يف اإلدارة ،فقد يقتضي وجود فروع ذلذه السلطة

يف التقسيمات اإلدارية للدولة غَت أن ىذه الفروع ال تتمتع أبي قدر من االستقبللية يف مباشرة

وظائفها بل تكون مرتبطة ابدلركز واتبعة لسلطتو(.)23

وديتاز ىذا األسلوب أبنو يقوي السلطة ويساعد على تثبيت نفوذىا والسيطرة والسيادة
ادلطلقة على كافة أضلاء الدولة ،وىو مهم ابلنسبة للدول حديثة النشأة وىذا األسلوب ضروري
إلدارة ادلرافق العام ـ ـ ــة القومية كاألمن والدفاع أو حىت ادلواصبلت ،وإن ىذا األسلوب يقلل من
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النفقات كوهنا مركزة يف جهة واحدة ،وتؤدي ادلركزية إىل توحيد النظم واإلجراءات ادلتبعة يف
كافة أضلاء الدولة ،وديكن للموظفُت اإلدلام ابلقدر الكايف ابألوامر والتعليمات البلزمة لتنفيذ

وظائفهم(.)24

ولكن التطورات ادلضطردة ألساليب اإلدارة وشكل األنظمة السياسية ادلتحولة ضلو
الدديقراطية اليت تدعو إىل أن تكون السلطات التنفيذية والتشريعية من ضمن صبلحيات اجلهات
احمللية ،وإن إدارة الثروات للبلدان وظهور حاجة لتوزيع الوظيفة اإلدارية بُت ادلركز واألقاليم أو
احملافظات أو احملليات حسب التقسيمات اإلدارية ،ويف الوقت احلاضر وبسبب النمو الكبَت
للنشاط العام وادلصلحة يف حسن سَت مرافق الدولة يتحتم التحول ضلو البلمركزية اإلدارية ،وىو
األسلوب الذي يتماشى مع عدة متغَتات أمهها شكل النظام السياسي والطبيعة الثقافية للدول
وكذلك حجم الثروات وتوزيعها على احملافظات وشكل ادلرافق العامة وادلوارد لكل زلافظة أو
تقسيم إداري والبلمركزية اإلدارية ديكن ربقيقها بوسيلتُت مها البلمركزية احمللية والبلمركزية

ادلرفقية (.)25

إذن فالبلمركزية يف األعمال اإلدارية تعٍت نقل االختصاص بشكل كلي دبا يتضمنو من
سلطة ومسؤولية من تشكيل إداري إىل تشكيل إداري آخر ،حبيث تصبح عملية إزباذ القرار
وادلسؤولية أقرب إىل موقع التنفيذ ،وبذلك فإن مفهوم البلمركزية ىو تفويض أكرب قدر شلكن من
ادلهام والصبلحيات للمرؤوسُت(.)26

وإن من أىم عوامل صلاح البلمركزية يف الدول ىو توافر اإلرادة السياسية ( Political

 )willيف ادلركز ،وذلك من خبلل زبليو عن جزء من صبلحياتو لصاحل ادلستوايت اإلدارية احمللية
(احملافظات) ،واليت البد أن تكون قادرة على محل وتنفيذ ادلسؤوليات ادللقاة على عاتقها بشكل
جيد وفعال ،والعامل الثاين ىو السعي لتطبيق البلمركزية الشاملة ،أي أن تتمتع السلطات احمللية
ابلصبلحيات كافة من اإلدارة والتشريع فضبلً عن نوع من البلمركزية ادلالية ،لتتمكن من توفَت
إيرادات والتصرف هبا يف إصلاز ادلهمات ادلناطة هبا ،والعامل الثالث يتمثل ابلرغبة لدى
احملافظات من أن البلمركزية ىي احلل للمشاكل وأن تسمو ثقافة عامة لدى اجلميع أبن البناء
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احلقيقي ألي بلد كبَت ولديو موارد وثروات ،يكون بناؤه وازدىاره من القاعدة الكبَتة إىل ادلركز،
وابلنتيجة ىذا الشكل من التحول يعمل على بناء المركزية مدعمة من خبلل الشعب ويشعر

أبنو يساىم يف إدارتو واالستفادة من ثرواتو ومقدراتو(.)27

وعند الرجوع إىل ادلادة ( )116من الدستور اليت نصت على "يتكون النظام اإلربادي يف
مجهورية العراق من عاصمة وأقاليم وزلافظات ال مركزية وإدارات زللية" ،ومن خبلل النص آنفاً
يتضح أبن البلمركزية يف العراق ىي شكل اإلدارة ،وقد أعطى الدستور الصبلحيات الواسعة
لؤلقاليم ادلتمثلة يف حقها بوضع الدستور والسلطات والصبلحيات التشريعية والتنفيذية
والقضائية ،ابستثناء ما ورد بو نص حلصر صبلحيات معينة ابدلركز ،ومن النصوص الدستورية
ادلهمة ىي ما ورد يف ادلادة (/121اثنياً) اليت أعطت احلق لسلطة اإلقليم تعديل تطبيق القانون

اإلربادي إذا تعارض مع قانون اإلقليم ،إال أن ادلبلحظ أنو
إقليم كردستان تنطبق عليو النصوص اخلاصة ابألقاليم(.)28

ال يوجد إقليم يف العراق سوى

وأتسيساً على ما ورد يف الدستور فقد مت تشريع قانون احملافظات غَت ادلنتظمة يف إقليم

رقم ( )21لسنة  2008وتعديبلتو الذي رسم شكل وصبلحيات احملافظات وآليات االنتخاب
للمحافظ ورؤساء الوحدات اإلدارية ورلالس احملافظات واجملالس احمللية ويعترب ادلرجع يف رسم
شكل اإلدارة البلمركزية يف العراق بعد عام  ،2003وقد مت تعديل ىذا القانون دبوجب القانون
رقم ( )15لسنة  2010والقانون رقم ( )19لسنة  2013وىو قانون التعديل الثاين ،وإن
وجود النصوص الدستورية وقانون احملافظات غَت ادلنتظمة يف إقليم وتعديبلتو قد أثر سلباً يف

عملية التنمية واإلستثمار يف العراق لكثرة النصوص والصبلحيات الواسعة اليت مت إانطتها إىل

احملافظات واألقاليم للتحول ضلو البلمركزية ،ألن ىذه الصبلحيات واحلرية يف التصرف يف ثروات
ىذه احملافظات ربتاج إىل كوادر إدارية وفنية متخصصة ذات خربة واسعة تعمل على رسم
السياسات العامة ومنها السياسات اإلستثمارية والتنموية ،فضبلً عن مراكز لؤلحباث والدراسات

اليت تكون اجلامعات ومراكزىا البحثية ىي األساس يف رفد اخلطط التنموية واالستثمارية بناءً
على إحصائيات وبياانت دقيقة ،والذي حصل يف العراق على العكس من ىذا سباماً ،حيث مت
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تغيَت شكل إدارة الدولة من ادلركزية إىل البلمركزية بشكل مفاجئ أدى بدوره إىل فشل غالبية
اخلطط اإلستثمارية والتنمويـ ــة وكان سبباً لتوليد ظاىرتُت كبَتتُت مها الفساد اإلداري وادلايل
نتيجة إيكال صبلحيات ومسؤوليات إىل أشخاص ال ديلكون الفن والعلم اإلداري ادلؤىل
لتحملهم ىذه ادلسؤوليات(.)29

ادلطه

انثاَي :انفطاد اإلداري وادلايل كًحذد نإلضتثًار:

The second requirement: administrative and financial corruption as
a determinant of investment:

الفساد اإلداري وادلايل قدمي قدم احلضارات ومل يكن مرتبطاً بزمان أو مكان أو رلتمع
معُت ،فقد عثر فريق اآلاثر اذلولندي عام  1997يف موقع (داكا) بسوراي على ألواح مسمارية
دلوقع إداري (أرشيف لدائرة الرقابة حالياً) يكشف عن قضااي خاصة ابلفساد اإلداري وقبول
الرشاوى من ادلوظفُت العاملُت يف الببلط ادللكي األشوري ،وىناك لوح طيٍت عن احلضارة اذلندية
( 300عام ق.م) كتب عليو "يستحيل على ادلرء أن ال يذوق عسبلً أو مساً إمتد إليو لسانو"،
وابلنتيجة فإن من يدير أموال احلكومة ومصاحلها يتوجب أن يذوق من ثروة ادللك ولو كان
ابلقدر اليسَت ،وىذا جيعلنا نقف على حقيقة مفادىا إن من يباشر عمبلً عاماً (الوظيفة العامة)،

فإن مل يكن لديو وازع ذاتــي (ديٍت أو أخــبلقي) أو خارجي (الرقاب ــة) فلن يسلم من التعدي على

ما ال حق لو فيو(.)30

وىنالك صعوبة يف إجياد تعريف اصطبلحي زلدد للفساد ،على الرغم من وجود اتفاق
فقهي يف كون الفساد ىو إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة العامة للكسب اخلاص ،فالفساد
مفهوم واسع ال ديكن حصره دبدلول جامع ذلك الرتباطو حبركة تغيَت اجملتمع وما ينتج عنها من
مظاىر سلبية تؤثر يف سباسكو ووحدتو ،لذا ينظر إىل الفساد اإلداري من خبلل مفهومو الواسع
ادلتمثل ابإلخبلل بشرف الوظيفة ومهنيتها أو اإلخبلل ابلقيم وادلعتقدات اليت يؤمن هبا
الشخص(.)31

وقد عرفو صندوق النقد الدويل على أنو "عبلقة األيدي الطويلة ادلتعمدة اليت هتدف إىل
استحصال الفوائد من ىذا السلوك لشخص واحد أو رلموعة ذات عبلقة من األفراد" ،وكذلك
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فإن الفساد اإلداري ىو سلوك منحرف عن الواجبات والقواعد الرمسية للوظيفة العامة ،نتيجة
للمكاسب ذات االعتبار اخلاص سواء كانت شخصية أو عائلية أو جلماعات خاصة واليت تتعلق
ابلثروة وادلكانة أو السلوك الذي ينتهك األحكام والقواعد ادلانعة دلمارسة أمناط معينة من التأثَت

والنفوذ ذي الطابع الشخصي اخلاص(.)32

وعند الرجوع إىل إتفاقية األمم ادلتحدة دلكافحة الفساد اليت انضم إليها العراق يف
 2008/3/17حيث مل تورد تعريفاً للفساد على الرغم من ربديدىا للمفاىيم الواردة فيها يف
مادهتا (الثانية) ،وإهنا أكتفت يف إيراد ٍ
أفعال تعد جرائم معاقب عليها إذا ما اقًتفت بشكل
متعمد وحددت ىذه اجلرائم دبوجب ادلواد من ( )25-15من اإلتفاقية(.)33

والفساد اإلداري ىو آفة تؤدي إىل اهنيار الدول اقتصادايً واجتماعياً ،فعند اشتداده
جيعل اإلستثمارات تتوقف من خبلل زايدة تكاليف ادلعامبلت ادلرتبطة بو ،وىذا ابلنتيجة جيعل
ادلستثمر يتبع أساليب غَت قانونية إذا أراد االستثمار ،أو جيعل ادلستثمر يعرض عن االستثمار يف

حال ارتفاع مستوايت الفساد ،على الرغم شلا تقوم بو البلدان من تقدمي التسهيبلت واحلوافز
اإلستثمارية ادلتميزة يف قوانينها الداعمة لئلستثمار ،وادلستثمر يتجنب البيئات اليت يتغلغل فيها
الفساد ألنو يضعف سيادة القانون من جهة ،ويقلل األثر اإلجيايب للضماانت واحلوافز ويزيد من
تكاليف ادلشروع االستثماري ،ذلك ألن الوقت وادلال الذي يبذلو ادلستثمر على الرشى
للموظفُت وادلسؤولُت احلكوميُت وعمل االتفاقات ،فإن مجيع ىذا يصب يف زايدة كلفـ ـ ــة ادلنتج
للمشروع وإذا مل تزداد كلفتو فإنو ينعكس على رداءة ادلنتج ،ويعمل الفساد على التأثَت سلباً
على ادلناخ االستثماري الذي يكون اتبعاً حلجم ودرجة التغلغل واالخًتاق للدوائر احلكومية،
وىذا بدوره يؤدي إىل استحواذ عدد قليل من األشخاص على الرخص اإلستثمارية واحتكارىم

للسوق ،وتكوين كتلة ال ديكن رلاهبتها دلا ذلا من نفوذ مادي ومعنوي ،فإن ىذا الفساد وتراكمو

يؤدي إىل اهنيار االقتصاد الوطٍت ألي بلد(.)34
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وما شهده العراق بعد عام  2003ىو الصورة الواقعية دلظاىر الفساد اإلداري وادلايل
اليت أدت إىل عدم إمكانية تقدم العراق على الرغم من امتبلكو مجيع مقومات االستثمار وأن
أىم األسباب اليت أسست إىل الفساد اإلداري وادلايل يف العراق تتمثل يف:
 .1دخول االحتبلل األمريكي ،ألنو سعى مباشرة إىل التغيَت إبذباه النظام الرأمسايل ،وأعطى
رئيس سلطة االئتبلف صبلحيات إزباذ األوامر اليت ذلا قوة القانون ،ودبوجبها عدل وألغى
وأضاف على كثَت من القوانُت كاألمر رقم ( )39لسنة  2003الذي مسح دبوجبو
للمستثمرين األجانب ابدلساواة مع ادلستثمر العراقي ،وسبلك ( )%10من األصول العراقية
ابستثناء (النفط والغاز) ،واألمر رقم ( )36لسنة  2003ودبوجبو خفضت الضرائب إىل

( )%15للسلع األجنبية وإلغاء الرسوم الكمركية كافة(.)35

 .2إجراءات سلطة االحتبلل وسياساهتا ابلعمل على تدفق األموال دون إجراءات صرف
أصولية ،وإنفاق ادلبالغ ادلالية يف مشاريع إعادة إعمار العراق من خبلل موازانت سنوية ،أو
عرب األموال اليت مصدرىا الدول ادلاضلة واليت كانت ذبري معظمها دون مناقصات أو

إجراءات أصولية واضحة وافتقارىا للشفافية.
 .3ربول النظام السياسي بشكل مفاجئ ودخول األحزاب والتيارات السياسية وسيطرهتا على
مفاصل الدولة ومواردىا ،ومع مرور الوقت تنامت ثرواهتا وربول ملكيات الكثَت من
العقارات ربت نفوذىا ،وإن بعض ادلسؤولُت بدأ بتوفَت احلماية للمفسدين ،لذا فإن مؤشر
الفساد بدأ ابالرتفاع بشكل ملحوظ بعد عام  2005ويف صعود مستمر وأصبحت ظاىرة

يصعب السيطرة عليها (.)36

 .4الضغوطات الدولية ويف مقدمتها اندي ابريس للعمل على ربول العراق ضلو اقتصاد السوق،
من خبلل إجراء تعديبلت يف التشريعات العراقية وبشكل مفاجئ دون إعداد دراسات

إسًتاتيجية وزبطيط صحيح(.)37

 .5التداخل يف التشريعات وازدايد عددىا بشكل يربك عمل ادلوظفُت وجيعل السيطرة على
إزباذ قراراهتم بشكل مطابق للقانون أمراً صعباً ،شلا يضعف قدرة ادلوظف على العمل بشكل
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صحيح ويعرضو للخطأ ادلستمر ،ونتيجة ذلك أما توقف ادلوظف عن أداء عملو أو العمل
بشكل بعيد عن االنتماء واإلنتاج.
 .6كثرة اجلهات الرقابية ومسمياهتا واليت هتدف اىل السيطرة على ظاىرة الفساد اإلداري ،شلا
جيعل صدور القرارات متعددة ومتداخلة على ذات الفعل ،فتكون عرضة للطعن وإن
اإلجراءات أتخذ وقتاً طويبلً شلا جيعلها (اجلهات الرقابية) مسبباً غَت ظاىر للفساد

ال

رادعاً لــو ،فوجود جهاز اإلدعاء العام ،ديوان الرقابــة ادلالية اإلربادي ،ىيأة النزاىة ،ومكاتب
ادلفتشُت العموميُت الواجب تواجـ ــدىم يف كل وزارة أو أي تشكيل إداري ،واإلجراءات

ادلتبعة وفقاً لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( )14لسنة  ،1991وكذلك
الرقابة والتدقيق الداخلي فضبلً عن القضاء العادي واإلداري.

مجيع ىذه األسباب وغَتىا أدت إىل زرع اخلوف وعدم الطمأنينة يف نفوس الكوادر

الوظيفية الذين يعملون يف قطاعات الدولة كافة ،والدفع إبذباه أن يكون العمل للقطاع اخلاص

واالستثمارات محاية ألنفسهم ،على الرغم من اإلستثمارات لو كانت من خبلل ىذه القطاعات
احلكومية نفسها وحسب قوانينها ألصبح ابإلمكان أن يكون للتعاقدات الداخلية سبباً للقضاء
على الفساد اإلداري وادلايل ،وتوفَت فرص العمل وزايدة يف إيرادات ىذه اجلهات ،وابلنتيجة

يسهم يف دعم االقتصاد الوطٍت وربقيق اذلدف من التنمية ابالستقرار والرفاىية والتقدم.
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اخلامتـــــــة
ا

أوال  :اإلضتُتاجات:

Conclusion
Conclusion:

 .1عدم وجود التخطيط التنموي واالستثماري احلقيقي للثروات واألموال اليت ديتلكها القطاع
العام وبناء اذليكلية ادلوضوعية ،أدى إىل إذباه العراق بعد عام  2003إىل أن يكون جزء من
منظومات االستثمار والتنمية األجنبية.
 .2إضعاف البنية الوطنية لبلقتصاد العراقي من خبلل التأثَت على مكانة ادلستثمر والشركات
العراقية من خبلل سن تعديبلت لقانون الشركات العراقي رقم ( )21لسنة  ،1997كأمر
سلطة االئتبلف رقم ( )64لسنة .2004
 .3ربييد القطاع العام يف العراق من ادلشاركة الفعلية يف االستثمار و إىدار كافة إمكاانتو
البشرية وادلادية والسبب وراء ذلك االحتبلل بعد عام  ،2003والتغَت اجلذري يف بٌت
الوظيفة اإلدارية للدولة تبعا للتغيَت السياسي وظهور رلموعة من احملددات اليت أثرت سلبا
على تطور العراق على الرغم من توجهو ضلو الليربالية الدديقراطية.
 .4ظاىرة الفساد اإلداري وادلايل يف العراق من أىم احملددات لئلستثمار بشكل عام واإلستثمار
اإلداري بشكل خاص ،والناذبة عن مجلة من األسباب أمهها االحتبلل الذي اثر بشكل
مباشر على البنية التشريعية اخلاصة ابإلقتصاد العراقي ،والتحول اإلداري ضلو البلمركزية،
وربول االقتصاد ضلو إقتصاد السوق ،وىذه ادلتغَتات ربتاج إىل مراحل وفق زبطيط وتطبيق
سليم كي يستفاد من التغيَت بشكل منتج.

ا
ثاَيا :انتىصيات:

Recommendation:

 .1إعادة النظر يف اإلمكاانت ادلادية والبشرية يف العراق وتوظيفها يف الربامج التنموية
واالستثمارية ادلخطط ذلا بشكل دقيق.
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 .2إدخال القطاع العام يف العراق ابدلشاركة الفعلية مع القطاع اخلاص من خبلل الربامج
والتعاقدات اإلستثمارية ،سيما وأن ىنالك الكثَت من القوانُت أشارت إىل استثمار أموال
القطاع العام لغرض ربقيق أىدافو.
 .3للسلبيات اليت أدت إىل إدخال ادلستثمر األجنيب إىل العراق وفقاً للقوانُت ادلساندة لقوانُت
االستثمار ،نقًتح إيقاف العمل هبا ومنها النصوص ادلعدلة لقانون الشركات العراقي رقم

( )21لسنة  1997ادلعدل.
 .4تعديل النصوص التشريعية اخلاصة بقوانُت االستثمار يف العراق ،ألهنا ال تنسجم مع
التوجهات الدولية حلقوق اإلنسان والدستور العراقي واليت أكدت مجيعها ابحملافظة على
الثروات وعدم إىدارىا وإيصاذلا لؤلجيال القادمة.
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اذلــىايــش
Endnotes
( )1ينظر :د.سعدي دمحم صاحل السعدي ،التخطيط اإلقليمي –نظرية –توجيو –تطبيق ،بيت احلكمة ،مطابع
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،بغداد ،العراق ،1989 ،ص.10
( )2ينظر :ىيام مروة ،القانون اإلداري اخلــاص ،ادلؤسسة اجلامعية للدراس ـ ـ ـ ـ ـ ــات والنشر والتوزيع ،بَتوت،
لبنان ،2003 ،ص.37
( )3ينظر :ىيام مروة و د.طارق رلذوب ،الوجيـ ــز يف القانون اإلداري اخلاص ،منشورات زين احلقوقية،
بَتوت ،لبنان ،2015 ،ص.33
(*) ىنري فاول:مهندس فرنسي كان يدير إحدى شركات التعدين ويعزى صلاحو يف إدارة شركتو إىل الوسائل
اليت استخدمها يف اإلدارة وليس إىل موىبة أو ميزة شخصية.
( )4ينظر :د.محدي أمُت عبد اذلادي ،نظرية الكفاية يف الوظيفة العامة – دراسة األصول العامة للتنمية
اإلدارية وتطبيقاهتا ادلقارنة ،دار الفكر العريب ،بَتوت ،لبنان ،1966 ،ص .18
( )5ينظر :د.محدي أمُت عبد اذلادي ،ادلصدر نفسو ،ص.102
( )6ينظر :د.عامر دمحم علي ،سلطة اإلدارة يف تنفيذ ادلشاريع الكربى ،دار القادسية للطباعة والنشر ،بغداد،
العراق ،1982 ،ص.36
( )7ينظر :د.عامر دمحم علي ،سلطة اإلدارة يف تنفيذ ادلشاريع الكربى ،مصدر سبق ذكره ،ص.39
(**) اإلسًتاتيجية تعٍت:رلموعة القواعد العامة اليت يف إطارىا ترسم اخلطط االقتصادية للتنمية للوصول إىل
أىداف طويلة األجل ،واإلسًتاتيجية الناجحة ىي اليت تنبع أساسا من واقع اذليكل االقتصادي و
اإلجتماعي والقانوين وادل ــوارد البشري ــة وادلادية ادلتاحة وإمكانيــات التغييـ ــر ،حيث إن كثَت من
الـ ـ ــدول مارست التخطيط يف ظل إسًتاتيجيات غَت مدروسة يف شكل شعارات ال تنطبق وادلعطيات
الواقعية اليت أدت ابلنتيجة إىل ذبارب مل يكتب ذلا النجاح ،وزبتلف اإلسًتاتيجية عن التكتيك الذي
يعٍت:االستخدام الصحيح للوسائل ادلتاحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة لتحقيق اذلدف ،نقبل عن :د.مٌت مجيل سبلم
ود.مصطفى دمحم علي ،التنمية ادلستدامة للمجتمعات احمللية ،مٌت مجيل سبلم ود.مصطفى دمحم علي،
التنمية ادلستدامة للمجتمعات احمللية ،ادلكتب اجلامعي احلديث ،اإلسكندرية ،مصر ،ص.26
( )8ينظر :د.عامر دمحم علي ،ادلصدر نفسو ،ص.47
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( )9ينظر :جدول (ج) القوى العاملة للوزارات والدوائر ادلمولة مركزاي يف العراق  /قانون موازنة مجهورية
العراق رقم ( )9لسنة  2018ادلنشور يف جريدة الوقائع العراقية ابلعدد ( )4485يف  /2نيسان/
.2018
( )10ينظر :د .منال طلعت زلمود ،ادلوارد البشرية وتنمية اجملتمع احمللي ،ادلكتب اجلامعي احلديث،
اإلسكندرية ،مصر ،2013 ،ص.113
( )11ينظر :د .عبد ادلنعم عوض هللا ،مقدمة يف دراسات اجلدوى للمشروعات اإلستثمارية ،دار الثقافة
العربية ،القاىرة ،مصر ،2000 ،ص.29
( )12ينظر :نص ادلادتُت ( )2،3من قانون وزارة التخطيط رقم ( )19لسنة  2009ادلنشور يف جريدة الوقائع
العراقية رقم ( )4139يف .2009/10/ 19
( )13ينظر :نص ادلادة (/4رابعا) من القانون رقم ( )19لسنة  2013قانون التعديل الثاين لقانون احملافظات
غَت ادلنتظمة إبقليم رقم ( )21لسنة .2008
( )14ينظر :حامت غائب سعيد ،أحكام وقواعد ادلخاطر الغَت التجارية وانعكاسات الضماانت والعوائق
اإلستثمارية عليها – دراسة مقارنة –منشورات زين احلقوقية ،بَتوت ،لبنان ،2017 ،ص.209
( )15ينظر :صربي زاير السعدي ،التجربة االقتصادية يف العراق ،النفط والدديقراطية والسوق يف ادلشروع
االقتصادي الوطٍت ( ،)2006-1951دار ادلدى للثقافة والنشر ،بغداد ،العراق ،2009 ،ص.566
(***) إن النظام العام احلمائي فرع من فروع النظام العام االقتصادي ،وإن ىدف ىذا النظام يكون من
خبلل ربقيق التوازن بُت ادلتعاقدين وإنصاف ادلتعاقد األضعف ابلرجوع إىل النصوص احلمائية ،وكذلك
محاية األفراد من تعسف أطراف العقود وادلستثمرين وما ينتج عن القوانُت أثناء تنفيذىا مثل قوانُت
محاية ادلستهلك ومحاية ادلنتج الوطٍت والضريبة والتعريفة الكمركية ،للمزيد ينظر :د .حسُت عبد هللا
الكبليب ،النظام العام العقدي ،دار السنهوري ،بَتوت ،لبنان ،2016 ،ص.103
( )16ينظر :د .حسُت عبد هللا الكبليب ،ادلصدر نفسو ،ص.102
( )17ينظر :احملامي اللورد دينيس لويد ،فكرة القانون ،تعريب احملامي :سليم الصويص ،عامل ادلعرفة،
الكويت ،الكويت ،1981 ،ص.173
( )18ينظر :صربي زاير السعدي ،التجربة االقتصادية يف العراق ،النفط والدديقراطية والسوق يف ادلشروع
االقتصادي الوطٍت ( ،)2006-1951مصدر سبق ذكره ،ص.569
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( )19حيث تنص ادلادة (/4ىـ) من القانون رقم ( )122لسنة  1999قانون صندوق التعليم العايل والبحث
العلمي على "تتكون موارد صندوق التعليم العايل يف مركز الوزارة من ما أييت ....:ىـ  -األرابح
ادلتحققة من استثمار أموال الوزارة ادلنقولة وغَت ادلنقولة " وكذا ىو احلال مع نص ادلادة ( /5و )
واخلاص إبيرادات صندوق التعليم العايل يف اجلامعات واذليئات ،القانون منشور يف جريدة الوقائع
العراقية ابلعدد ( )3786يف .1999/8/9
( )20للمزيد ينظر :قانون مؤسسة الشهداء رقم ( )2لسنة  ،2016وقانون مؤسسة السجناء السياسيُت رقم
( )4لسنة  2006ادلعدل ،وقانون احملافظات الغَت ادلنتظمة يف إقليم رقم ( )21لسنة  2008ادلعدل.
( )21ينظر :نص ادلادة ( )1من تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم ( )2لسنة  ،2014اليت بينت نطاق
سراين ىذه التعليمات واالستثناءات الواردة على ذلك.
( )22للمزيد ينظر :قانون الشركات العامة رقم ( )22لسنة  1997ادلعدل ،ادلنشور يف جريدة الوقائع ابلعدد
( )3685يف /1أيلول .1997/
( )23ينظر :مازن راضي ليلو ،الوسيط يف القانون اإلداري ،ادلؤسسة احلديثة للكتاب ،بَتوت ،لبنان،
 ،2013ص.66
( )24ينظر :د .مازن راضي ليلو ،الوسيط يف القانون اإلداري ،مصدر سبق ذكره ،ص.76
( )25ينظر :العميد ليون ديكي ،دروس يف القانون العام ،ترمجة :د .رشدي خالد ،منشورات مركز البحوث
القانونية ،بغداد ،العراق ،1981 ،ص.128
( )26ينظر :د .مٌت مجيل سبلم و د .مصطفى دمحم علي ،التنميـ ـ ـ ـ ــة ادلستدامـ ـ ــة للمجتمعات احملليــة ،مصدر
سبق ذكره ،ص.36
( )27ينظر :د .مٌت مجيل سبلم و د .مصطفى دمحم علي ،التنميـ ـ ـ ـ ــة ادلستدامـ ـ ــة للمجتمعات احملليــة ،مصدر
سبق ذكره ،ص.38
( )28ينظر :نص ادلادة ( )119من الدستور العراقي لعام .2005
( )29للتفصيل فيما خيص عمل اإلدارة وآليات التعامل معها ،ينظر :د .نعمة الشكرجي ،مدخل يف الوظائف
اإلدارية ،الطبعة الثانية ،مطبعة األديب البغدادية ،بغداد ،العراق ،1972 ،ص.43
( )30ينظر :مجعة قادر صاحل ،الفساد اإلداري وأثره على الوظيفة العامة –دراسة مقارنة بُت الشريعة
والقانون ،منشورات زين احلقوقية ،بَتوت ،لبنان ،2016 ،ص.18
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( )31ينظر :مجعة قادر صاحل ،الفساد اإلداري وأثره على الوظيفة العامة –دراسة مقارنة بُت الشريعة
والقانون ،مصدر سبق ذكره ،ص.17
( )32ينظر :مجعة قادر صاحل ،ادلصدر نفسو ،ص.19
( )33ينظر :د .حيدر أدىم عبد اذلادي "شرعنة الفساد –دراسة يف التشريعات الناذبة عن ظاىرة الفساد
"رللة العلوم القانونية لكلية القانون ،جامعة بغداد ،العدد ( ،)2اجمللد ،2017 ،)29( ،ص.7
( )34ينظر :د .حامت غائب سعيد ،أحكام وقواعد ادلخاطر الغَت ذبارية وانعكاسات الضماانت والعوائق
اإلستثمارية عليها ،مصدر سبق ذكره ،ص.219
( )35ينظر :د .عبد الكرمي جابر شنجار العيساوي والسيد شوكت كاظم طالب الطالقاين ،االستثمار يف
زلافظة النجف األشرف الواقع وادلستقبل ،دار نيبور للطباعة والنشر والتوزيع ،الديوانية،
العراق ،2014،ص.54
( )36ينظر :أمحد سليم وآخرون ،مؤشر الفساد يف األقطار العربية –إشكاليات القياس وادلنهجية ،ادلنظمة
العربية دلكافحة الفساد وادلؤسسة العربية للدديقراطية ،بَتوت ،لبنان ،2010 ،ص.36
( )37ينظر :د.عبد الكرمي جابر شنجار العيساوي والسيد شوكت كاظم طالب الطالقاين ،االستثمار يف
زلافظة النجف األشرف الواقع وادلستقبل ،مصدر سبق ذكره ،ص.57
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ادلصـــــــادر
ادلراجع انقاَىَية:
.I

References

أمحد سليم وآخرون ،مؤشر الفساد يف األقطار العربية إشكاليات القياس وادلنهجية،
ادلنظمة العربية دلكافحة الفساد و العربية للدديقراطية ،بَتوت ،لبنان.2010 ،

.II

مجعة قادر صاحل ،الفساد اإلداري وأثره على الوظيفة العامة –دراسة مقارنة بُت
الشريعة والقانون ،منشورات زين احلقوقية ،بَتوت ،لبنان.2016 ،

.III

حامت غائب سعيد ،أحكام وقواعد ادلخاطر الغَت التجارية وانعكاسات الضماانت

.IV

حسُت عبد هللا الكبليب ،النظام العام العقدي ،دار السنهوري ،بَتوت ،لبنان.2016 ،

.V

محدي أمُت عبد اذلادي ،نظرية الكفاية يف الوظيفة العامة – دراسة األصول العامة

والعوائق اإلستثمارية عليها – دراسة مقارنة – زين احلقوقية ،بَتوت ،لبنان.2017 ،

للتنمية اإلدارية وتطبيقاهتا ادلقارنة ،دار الفكر العريب ،بَتوت ،لبنان.1966 ،
.VI

حيدر أدىم عبد اذلادي "شرعنة الفساد –دراسة يف التشريعات الناذبة عن ظاىرة
الفساد "رللة العلوم القانونية لكلية القانون ،جامعة بغداد ،العدد ( ،)2اجمللد (،)29
.2013

.VII

سعدي دمحم صاحل السعدي ،التخطيط اإلقليمي –نظرية –توجيو –تطبيق ،بيت
احلكمة ،مطابع وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،بغداد ،العراق.1989 ،

.VIII

صربي زاير السعدي ،التجربة االقتصادية يف العراق ،النفط والدديقراطية والسوق يف
ادلشروع االقتصادي الوطٍت ( ،)2006-1951دار ادلدى للثقافة والنشر ،بغداد،

العراق.2009 ،
.IX

عامر دمحم علي ،سلطة اإلدارة يف تنفيذ ادلشاريع الكربى ،دار القادسية للطباعة
والنشر ،بغداد ،العراق.1982 ،
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عبد الكرمي جابر شنجار العيساوي والسيد شوكت كاظم طالب الطالقاين ،االستثمار

.X

يف زلافظة النجف األشرف الواقع وادلستقبل ،دار نيبور للطباعة والنشر والتوزيع،
الديوانية ،العراق.2014 ،
عبد ادلنعم عوض هللا ،مقدمة يف دراسات اجلدوى للمشروعات اإلستثمارية ،دار

.XI

الثقافة العربية ،القاىرة ،مصر.2000 ،
العميد ليون ديكي ،دروس يف القانون العام ،ترمجة :د .رشدي خالد ،منشورات مركز

.XII

البحوث القانونية ،بغداد ،العراق.1981 ،
مازن راضي ليلو ،الوسيط يف القانون اإلداري ،ادلؤسسة احلديثة للكتاب ،بَتوت،

.XIII

لبنان.2013 ،
.XIV

احملامي اللورد دينيس لويد ،فكرة القانون ،تعريب احملامي :سليم الصويص ،عامل
ادلعرفة ،الكويت ،الكويت.1981 ،

منال طلعت زلمود ،ادلوارد البشرية وتنمية اجملتمع احمللي ،ادلكتب اجلامعي احلديث،

.XV

اإلسكندرية ،مصر.2013 ،
.XVI

مٌت مجيل سبلم ود .مصطفى دمحم علي ،التنمية ادلستدامة للمجتمعات احمللية ،ادلكتب
اجلامعي احلديث ،اإلسكندرية ،مصر ،بدون سنة طبع.

.XVII

نعمة الشكرجي ،مدخل يف الوظائف اإلدارية ،الطبعة الثانية ،مطبعة األديب
البغدادية ،بغداد ،العراق.1972 ،

 .XVIIIىيام مروة ،القانون اإلداري اخلــاص ،ادلؤسسة اجلامعية للدراس ـ ـ ـ ـ ـ ــات والنشر
والتوزيع ،بَتوت ،لبنان.2003 ،
.XIX

ىيام مروة و د .طارق رلذوب ،الوجيـ ــز يف القانون اإلداري اخلاص ،منشورات زين
احلقوقية ،بَتوت ،لبنان.2015 ،

انتشريعات:
.I

الدستور العراقي لعام .2005
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Abstract
Investment is today the most important method in developing
countries. It is the basis for achieving development in their economic,
social and political dimensions, which in turn give countries stability
and well-being. The axis of investment and development as a right has
now become the third generation of human. When referring to the
shape and size of investments in Iraq after 2003, we find that the ways
of progress are very weak in relation to the size of the wealth and
available investment opportunities. This weakness and retreat is due
to several determinants, the most important of which is the planning
crisis, the multiplicity of legislation, the form of state administration
and the shift towards administrative decentralization in addition to
the most important determinant of administrative and financial
corruption that had a great impact on Delaying the wheel of the
country in general and investment in particular.
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