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 شكر وتقدير

                                      الحمد هلل رب العالمٌن والصالة والسالم على معلم البشرٌة وهادي االنسانٌة وعلى 

 ، صحبه ومن تبعهم باحسان الى ٌوم الدٌن اله و

 

االمٌر( لما ابدته لً من م )رؼد عبد  اتوجه بالشكر الجزٌل. االستاذة الفاضلة م.

هذا فدعائً لها بالخٌر  ة مخلصة فً اٌام اشرافها على بحثًمجهود وروح علمٌ

 ، والعافٌة

لما قدمه لً من توجٌهات ( تركً ) مصطفى  م كما اشكر االستاذ القدٌر م. 

، كما اتوجه بالشكر  على بحثً هذا سدٌدة بعد استالمه لمهمة االشراؾومالحظات 

مكتبة كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة والى كل من مدوا لً ٌد العون  الى موظفٌن

 والمساعدة فً اخراج هذه الدراسة على اكمل وجه .
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 المقدمة

ٌتحقق تمٌٌز الوطنٌٌن عن االجانب من حٌث التمتع بالحقوق عن طرٌق اصدار 

التشرٌعات الخاصة بذلك ، والتً ترتبط ارتباطا وثٌقا بعوامل تتعلق بالمصلحة 

 العامة للبلد كاالقتصاد واالمن الوطنً وعدد السكان ، هذه العوامل المهمة تدفع

تً لها اثرها البالػ ال بالنسبة للمصلحة الوطنٌة الدول الى اصدار هذه التشرٌعات ال

فحسب وانما بالنسبة لمصالح االجانب انفسهم اٌضا، فهً التً تمكنهم من التمتع 

بالحقوق وتفرض علٌهم الواجبات وبذلك ٌتحدد مركزهم القانونً، ومن هنا ٌمكن 

الدولة ٌستهدؾ باألساس المصالح الوطنٌة القول بان تنظٌم مركز االجانب فً 

بالدرجة االولى، وتتحقق المصالح الوطنٌة للجماعة من خالل تنظٌم مركز االجانب 

الذي تسعى الٌه السٌاسة التشرٌعٌة للدولة وهو هدؾ على هذا النحو هو الهدؾ البعٌد 

عاملة بالمثل تستخدم فً ادراكه وسائل فنٌة متنوعة لعل من اهم هذا الوسائل مبدأ الم

  فً مجال المركز القانونً لؤلجنبً ،

 -:اهمية البحث

تختلؾ تشرٌعات بعض الدول فٌما بٌنها اخالفا كبٌرا فٌم ٌتعلق بحق االجانب فً  

التً تملك العقارات ومراد هذا الخالؾ هو االصول المستقرة فً القانون الدولً 

جانب فً هذا الصدد وفقا تترك لكل دولة حرٌة حرٌة التمٌٌز بٌن لوطنٌٌن واال

لضروفها ومدى االهمٌة التً تعلقها على تملك العقارات من الوجها االقتصادٌة 

واالجتماعٌة والسٌاسٌة واالمنٌة وللحد من حق االجنبً فً تملك بعض انواع 

المنقوالت والعقارات ذات االهمٌة الخاصة من خالل المحافظة على كٌانها 

 االقتصادي واالجتماعً.

 -:كالية البحثاش

ان كثٌرا من الدول تذهب باتجاه حرمان االجنبً من تملك العقارات والسباب  

متعددة منها اسباب امنٌة واقتصادٌة ومنها ما ٌتعلق بالسٌادة الدولة على اراضٌها 

من تملك العقارات من عدمه لذلك تلجؤ هذه  لذلك فهً حرة فً السماح لالجنبً

الدول الى سن القوانٌن التً تبٌن مدى امكانٌة تملك االجنبً وعدد العقارات التً 

فً المادة  1972ٌجوز له تملكها ومن هذه الدول العراق الذي اوضح فً دستور 

كان منه )التملك العقاري محضور على ؼٌر العراقٌٌن االما استثنى بنص( واٌا  18

من امر فان االتجاه الؽالب فً التشرٌعات الدولٌة المعاصرة هو تخوٌل االجانب حق 

التملك للعقار مع بعض االستثناءات كمنع االجنبً من تملك العقار قرب الحدود 

العتبارات تتعلق بمصلحة االقتصاد القومً والدفاع الوطنً والمالحظ ان تقٌٌد 
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العراق ٌعد من القٌود القانونٌة التً ترد على  حرٌة االجنبً فً تملك العقارات فً

حق الملكٌة لتحقٌق المصلحة العامة للمجتمع ولتطوٌر مركز االجنبً على ارض 

الدولة من خالل مبدا المعاملة بالمثل الذي تعمل به كثٌر من الدول ومنها العراق مع 

 اؼلب الدول وفق اتفاقٌات تعقد بهذا الخصوص .

 -:ضوع البحثموتمت معالجة  لذلك 

 -من خالل الخطة اآلتٌة آمال ان اكون قدمت دراسة متواضعة : 

 الى اربعة مباحث رئٌسٌة :  قسم البحث

: تم البحث فٌه عن العرٌؾ باألجنبً وحق التملك، وقسم هذا المبحث  المبحث االول

وفً المطلب  ،الى مطلبٌن ، تضمن المطلب االول التطور التارٌخً لمركز االجانب

 انً تضمن التعرٌؾ باألجنبً وحق التملك.الث

: فقد تم البحث فٌه عن مبدأ واثره فً حق التملك ، فقد قسم هذا  المبحث الثانياما 

الى مطلبٌن االول مبدأ المعاملة بالمثل فً حق التملك وفً المطلب الثانً تضمن 

 اثر مبدأ المعاملة بالمثل على حق التملك 

ولت فٌه حق االجنبً فً تملك العقار فً العراق وما ٌرد : فقد تناالمبحث الثالثاما 

، المطلب االول حق االجنبً فً تملك العقار فً العراق وفً علٌه من شروط 

 المطلب الثانً شروط تملك األجنبً العقار فً العراق.

: فقد خصص من خالل مطلبٌن فً االجراءات القانونٌة لتسجٌل  المبحث الرابعاما 

العقار باسم االجنبً فً العراق ، المطلب االول كٌفٌة تسجٌل العقار باسم االجنبً 

 وفً المطلب الثانً موانع تسجٌل العقار باسم االجنبً.
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 المبحث االول                                 

 التملك جنبي وحقالتعريف باأل

االصل ان االجنبً حر فً تملك ما ٌشاء العقارات ؼٌر ان حق الدولة فً المحافظة 

على كٌانها االقتصادي واالجتماعً ٌستلزم الحد من حق االجنبً فً تملك العقارات 

، اذ تذهب كثٌر من الدول الى حرمان االجنبً من ذات االهمٌة االقتصادٌة الخاصة 

سنبٌن فً هذا المبحث فً مطلبٌن االول  عقارات، لذلكتملك السفن والطائرات وال

رٌؾ باالجنبً وحق والتملك والمطلب الثانً التعمركز االجانب التطور التارٌخً ل

 -وكما ٌلً:

 المطلب االول                                       

 التطور التاريخي لمركز االجانب                           

حٌث كان ٌعامل معاملة االشٌاء لم ٌكن لالجنبً مركز قانونً فً المجتمعات القدٌمة 

اال ان تلك المجتمعات بدأت تكتشؾ انها بحاجة الى بعضها البعض فؽٌرت النضرة 

( اما قانون الشعوب فً العصر 1)ل االعتراؾ بحقه اٌنما حل وارتحلمن خال

برٌتور االجانب ٌختص بالفصل فً  الرومانً فقد انشؤ برٌتورا خاصا ٌطلق علٌه

المنازعات التً تنشؤ بٌن المواطنٌن الرومان وبٌن االجانب او بٌن االجانب بعضهم 

ببعض بعدها ضهر نضام االستضافة والمعاهدات حٌث كان للمصالح االقتصادٌة 

االثر البالػ فً ضهور الحاجة الى تخفٌؾ الوضع السٌئ الذي ٌتعرض له االجانب 

وٌعنً نضام االستضافة ان ٌتفق شخصان تابعان لمجتمعٌن مختلفٌن على  فً السابق

ان ٌستضٌؾ كل منهما االخر لمدة مإقتة اذا جاء الى بلده. اما المعاهدات فقد كانت 

تقوم على اتفاق بٌن مدٌنتٌن بحٌث تمنح كل منهما رعاٌة االخرى ؼلى اقلٌمها بعض 

( كما تطور تلك المفاهٌم الى ان وصلت 2اول كل الحقوق المتعلقة بالقانون الخاص )

الى ما هً هلٌه فً الوقت الحاضر حٌث اقرت الجمعٌة العامة لالمم المتحدة فً 

االعالن العالمً لحقوق االنسان الذي حدد اهم الحقوق لالنسان  12/12/1948

  (3وحرٌاته حٌث تمثل الحد االدنى من الحقوق لالجانب والوطنٌٌن)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،المطبعة العربٌة، بٌروت  الطبعة الثانٌة ،ٌاسٌن السٌد طاهر الٌاسري. مركز االجنبً فً القانون العراقً -1

 .29ص ،2211

 .33و 32ص  سٌد طاهر الٌاسري ، المصدر نفسه،ٌاسٌن ال -2

 محاضرة منشورة على االنترنت، ، جامعة بابل عبد الرضا عبد الرسول جابر، حقوق االجنبً والتزاماته ، -3

www.pdffactory.com  ،29/2/2217. 

 

http://www.pdffactory.com/
http://www.pdffactory.com/
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اما الشرٌعة االسالمٌة الخالدة فقد قررت مبدأ االصل االنسانً فلم ٌكن هناك اجنبً 

حٌث ٌقوم االسالم على ما فٌه مصلحة للعباد م ووطنً بالمعنى الذي نقصده الٌو

ومراعاة امورهم وما فٌه من صالح وهو نضام حٌاة ٌشمل حٌاة االنسان وٌضمنها 

اما المستؤمنون فهم االجانً الذٌن ٌؤتون من ؼٌر بالد المسلمٌن وٌدخلون دٌارهم 

 (1الخلٌفة ))دٌار االسالم (بمقتضى االمان الصادر من االمام او 

لعراق فقد سبق وان صادق العراق على عدة اتفاقٌات ماٌتعلق بحقوق اما فً ا

االنسان ومنها الحقوق السٌاسٌة واالجتماعٌة والثقافٌة وكذلك تضمن دستور 

عى مبادئ حقوق االنسان الساسٌة والمدنٌة والثقافٌة  2225جمهورٌة العراق لعام 

التً جاء بها القانون  ومنها تملك االجنبً للعقار ولكن بشروط معٌنةوكذلك بٌن 

 العراقً كما سنرى ذلك فً المبحث الثالث .

حٌث صدر قرار مجلس  1994وقد استمر جواز تملك العقاري لالجانب حتى عام 

ثٌادة الثورة المنحل واوقؾ جمٌع القوانٌن والقرارات التً تبٌح تملك االجانب للعقار 

 2225العراق الدائم لعام  فً العراق لؽٌر العراقٌٌن بعدها صدر دسور جمهورٌة

(ا احكام تملك العقار حٌث نصت على )للعراقً الحق فً 1/3حٌث تضمنت المادة )

التملك فً اي مكان فً العراق وال ٌجوز لؽٌره تملك ؼٌر المنقول اال ما استثنى 

 (2)بقانون (

واٌا كان من امر فان االتجاه الؽالب فً التشرٌعات الدولٌة المعاصرة هو تخوٌل 

االجانب حق التملك للعقار مع تقرٌر بعض االستثناءات كمنع تملك االجنبً للعقار 

 (3)قرب الحدود العتبارات تتعلق بمصلحة االقتصاد القومً والدفاع الوطنً

والمالحظ أن تقٌٌد حرٌة األجنبً فً تملك العقارات فً العراق ٌعد من القٌود 

المصلحة العامة للمجتمع. وٌستمد قٌد القانونٌة التً ترد على حق الملكٌة لتحقٌق 

( من الدستور 18تملك األجانب للعقارات فً العراق أساسه الدستوري من المادة )

( التً تنص على أن: ))التملك العقاري محظور على 1972العراقً المإقت لعام )

( 23ؼٌر العراقٌٌن، إال ما استثنى بنص((. إال أن قرار مجلس قٌادة الثورة رقم )

أوقؾ العمل بالقوانٌن والقرارات التً تجٌز تملك ؼٌر العراقً  7/3/1994ارٌخ بت

للعقارات، أو استثمار أمواله فً الشركات داخل العراق وكل ما من شؤنه التملك أو 

 (4)االستثمار فً أي وجه كان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .59ص، 2213للنشر والتوزٌع، دار المٌمان 1احمد بن عبد العزٌز العمٌرة ، نوازل العقار ط -1

 .9،صعبد الرسول عبد الرضا جابر ، مصدر سابق  -2

 .861ص، 2226، دار الكتب القانونٌة ،مصر ، السٌد احمد علً البدوي، المركز القانونً لالجانب -3

 32/2/2217مقالة منشورة على االنترنت،القانونٌة لحق الملكٌة الخاصة ،اكرم فالح احمد الصواؾ ، الحماٌة الدستورٌة و -4

، http://almerja.net/reading.php . 

 

http://almerja.net/reading.php
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حٌث صدر قرار مجلس قٌادة  4199جانب حتى عام فاستمر جواز تملك العقار لؤل   

وبموجبة اوقؾ العمل بجمٌع القوانٌن والقرارات  1994لسنة    23المنحل رقم ةالثور

ن واستمر الوضع كما هو حتى بعد صدور الدستور ٌالتً تبٌح تملك العقار لؽٌر العراقٌ

الثالثه اوال" احكام التملك  ةالفقر 23 ةحٌث نظمت الماد 2225م العراقً الدائم لعا

ان فً العراق وال العقاري حٌث نصت على انه )للعراقً الحق فً التملك فً اي مك

ٌجوز لؽٌره تملك ؼٌر المنقول اال ما استثنً بقانون ( . وٌتضح من هذا النص ان التملك 

العقاري لؽٌر العراقً ٌنبؽً ان ٌنظم بقانون ولكنه لم ٌصدر لحد االن مثل هكذا قانون 

 منه اباح للمستثمر االجنبً 12فً المادة  2226لسنة  13اال ان قانون االستثمار رقم 

االحتفاظ باالرض وتم تعدٌل النص باتجاه جواز السماح له بالتملك ومن اسباب صدور 

 (1)هذا التعدٌل هً لؽرض تشجٌع االستثمار وتنمٌة االقتصاد الوطنً

  المطلب الثاني                              

  التعريف باالجنبي وحق التملك                         

  -: االجنبيبتعريف اوال: ال

هو كل شخص موجود على االرض العراقٌة وال ٌحمل جنسٌتها سواء كان واالجنبً 

 (2)هذا الشخص طبٌعٌا ام معنوٌا

االجنبً  1971لسنة  43رقم من قانون التسجٌل العقاري  154/1كما عرفت المادة 

ٌكن بؤنه)ٌقصد باالجنبً الؼراض هذا القانون كل من الٌحمل الجنسٌة العراقٌة ولم 

  (3)ن رعاٌا الدول العربٌة واالمارات(م

اما ؼالبٌة فقهاء القانون الدولً الخاص ان االجنبً فً دولة معٌنة هو الشخص الذي 

ال ٌتمتع بجنسٌتها وال ٌتمتع بالصفة الوطنٌة سواء كان ٌحمل جنسٌة دولة اخرى ام 

 ( 4)كان عدٌم الجنسٌة 

فً المادة االولى بانه)ٌعتبر  1972سنة ل 29اما قانون اقامة االجانب السوري رقم 

لسورٌة او اجنبٌا فً حكم هذا القانون كل من الٌتمتع بجنسٌة الجمهورٌة العربٌة ا

 (5)جنسٌة بلد عربً اخر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحث منشور على لقانون العراقً والمقارن ، اوس محمود جابر ، حقوق االجانب فً التملك ، بحث فً ا -1

االنترنت،

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=406772679425411&id=39275

9220826757 . 

 . 23،ص  مصدر سابق ،  لٌاسريٌاسٌن السٌد طاهر ا -2

 1979،، مطبعة المعارؾ ،بؽدادالجزء الثانً 1971لسنة  43رقم  العراقً مصطفى مجٌد ، شرح قانون التسجٌل العقاري -3

 . 175ص 

 2215، السنهوري،والموطن ومركز االجانب  2226لسنة  26عباس العبودي، شرح احكام قانون الجنسٌة العراقٌة رقم  -4

  .261ص 

 .87ص، 1981، ، ، دار االفاق لجدٌدة1حقوق االجانب فً القانون العراقً ط ،عبد الزهرة الحسونصالح  -5

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=406772679425411&id=392759220826757
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=406772679425411&id=392759220826757
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  حق التملكثانيا: التعريف ب

ذهب الكثٌر من الباحثٌن الى ان الملكٌة بدأت اوال ملكٌة جماعٌة تشترك فٌها جمٌع 

افراد القبٌلة وال ٌستاثر بها احد منهم فكانت االرض واالسلحة والعدد بوجه خاص 

ومع تطور الحضارة تطورت مملوكة ملكٌة جماعٌة للقبٌلة فً الحضارة البدوٌة 

بعد تطور طوٌل الى ان تكون ملكٌة فردٌة  الملكٌة واصبحت ملكٌة عائلٌة وانتهت

اما االمالك فً البالد االسالمٌة ومنها العراق فقد اعترفت بحق الملكٌة فً المنقول 

 (1اعترافا كامال)

وق العٌنٌة نطاقا بل هو جماع هذا ومن هذا ٌتضح ان حق الملكٌة هو اوسع الحق

 (2قانون على الشًء)والتصرؾ به وبذلك ٌستجمع كل السلطات التً ٌعطٌها اله

( من القانون المدنً العراقً الملك التام من شانه ان 1248فقد عرفت المادة )

فٌنتفع بالعٌن ٌتصرؾ به المالك تصرفا مطلقا فٌما ٌملكه عٌنة ومنفعة واستؽالل 

 المملوكة وٌستؽل ثمارها ونتاجها وٌتصرؾ فً عٌنها بجمٌع التصرفات الجائزة

ن المدنً العراقً ومن التعرٌفات االخرى فً كتب الفقه فضاهر من تعرٌؾ القانو

وٌندر ان توجد اشٌاء ال مالك  االسالمً ان الملكٌة تقتضً كمال التصرؾ المطلق

لها وخاصا فً المجتمعات المتحضرة اما فً المجتمعات البدائٌة التً لم تستؽل 

ة ٌكون ال مالك مواردها االقتصادٌة وفً المجتمعات الناشئة وفً البالد الصحراوٌ

 (3)لها

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجدٌدة ،  3طدار احٌاء التراث العربً  الموال ، عبد الرزاق احمد السنهوري، حق الملكٌة مع شرح مفصل لالشٌاء وا -1

 .482و 481، ص  2222بٌروت _لبنان 

 .97ص 1998دار العادلة،  العٌنٌة العقارٌة االصلٌة الجزء االول،علً صباح ابراهم ، االموال والحقوق  -2

 .1951لسنة  42( من القانون المدنً العراقً رقم 1248المادة ) -3
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 المبحث الثاني                            

 في حق التملك مبدا المعاملة بالمثل واثره              

 

 

الدول كوسٌلة لتطوٌر مركز االجانب على اراضٌها ان مبدأ المعاملة بالمثل تلجؤ الٌه 

ومإدى  فؤثره ٌمتد الى جمٌع رعاٌا الدول االجنبٌة الموجودٌن على االقلٌم الوطنً

اعمال المبدأ المذكور فً شؤن تمتع االجانب بالحقوق والمزاٌا هو ان تعامل الدولة 

التً ٌنتمً الٌها هذا االجنبً نفس المعاملة التً ٌتلقاها رعاٌاها فً اقلٌم الدولة 

فتستخدم ؼالبٌة الدول فً هذا المجال شرط نظام المعاملة بالمثل  االجنبً بجنسٌته

سنبٌن فً هذا المبحث فً مطلبٌن اهدهما مبدأ  لذلك للسماح لؤلجنبً بتملك العقار،

 -المبدأ فً حق التملك وكما ٌلً: المعاملة بالمثل وثانٌهما اثر هذا

 

 المطلب االول                                   

 في حق التملكمبدأ المعاملة بالمثل                         

المعاملة بالمثل تعرؾ لؽة بؤنها)الفعل ورد الفعل المتبادل بٌن شخصٌتٌن بحٌث تدفع 

التً تقوم بها احدهما الى قٌام االخر بحركة مماثلة( وقد وضع بعض الفقهاء الحركة 

اصطالحٌا لمبدأ المعاملة بالمثل بؤنها )وضع ٌتحقق عندما تضمن دولة ما او تعرٌفا 

تعد دولة اخرى بمعاملة ممثلٌها او وطنٌها او تجارتها او ؼٌر ذلك معاملة مساوٌة او 

 معاملة لتلك التً تضمنها لها الدولة االخٌرة او تعد بها (

ص فً مركز االجانب فؤن اما التعرٌؾ االصطالحً لمبدأ المعاملة بالمثل بشكل خا

البعض ٌعرفها بؤنها ) اهم وسٌلة للزٌادة من الحقوق التً ٌتمتع بها االجانب فً اقلٌم 

ومقتضاها ان تعامل الدولة االجنبً نفس المعاملة التً ٌعامل بها رعاٌاها فً الدولة 

 اقلٌم الدولة التً ٌنتمً الٌها هذا االجنبً (

وبالتحدٌد فً مجال  خاص فً القانون الدولً الخاصومبدأ المعاملة بالمثل له دور 

مركز االجانب حٌث ٌذهب جانب من الفقه الفرنسً الى جعل المعاملة بالمثل شرطا 

عاما لتطبٌق القانون االجنبً التً تشٌر الٌه قاعدة االسناد الوطنٌة وعلى هذا االتجاه 

اسا مباشرا فً تطبٌق سار جانب من الفقه العراقً الى ان المعاملة بالمثل تعد اس

 القوانٌن االجنبٌة فً تنازع القوانٌن ، اال ان المشرع العراقً لم ٌؤخذ بهذا االتجاه

من  22فٌما ٌتعلق بالتنازع الدولً من حٌث االختصاص التشرٌعً نص المادة 

 (1)القانون المدنً العراقً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .53ص مصدر سابق،ٌاسٌن السٌد طاهر الٌاسري ،  -1
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وهو من الوسائل التً كثٌرا ما تلجؤ الٌها الدول اما شرط الدولة االولى بالرعاٌة 

لتنظٌم تمتع االجانب بالحقوق وٌقصد به تمكٌن رعاٌا الدول المستفٌدة منه من 

نه مه منحهم الحصول على افضل معاملة ٌتلقاها االجانب فً الدولة التً تتعهد بشؤ

كافة المزاٌا التً تقرر فً الحال لرعاٌا اٌة دولة اجنبٌة اخرى فٌما ٌتعلق بحق معٌن 

منشؤ هذه الوسٌلة الى نظام االمتٌازات الذي وٌرجع  ، دون حاجة التفاق جدٌد

بمقتضاه ٌتمتع االجانب بالحقوق والحصانات بشكل ٌجعلهم ؼٌر خاضعٌن للقضاء 

لذلك ان  الكثر رعاٌة قد ٌتقرر من جانب واحد دون تبادلالداخلً ، وشرط الدولة ا

شرط الدولة االولى بالرعاٌة بفكرة التبادل قد ال ٌحقق المساواة بٌن الدول المتعاقدة 

كما ظن البعض ، ذلك ان االستفادة من هذا الشرط ترتبط بؤفضل معاملة ٌلقاها 

للسٌاسة التً تسٌر  االجانب وهً بطبٌعة الحال تختلؾ من دولة الى اخرى وفقآ

 (1) علٌها

 

اما مصطلح الرد بالمثل او ما ٌسمى ب) االقتصاص( او ) االعمال االنتقامٌة( ٌعنً  

اجراءات قسرٌة مخالفة للقواعد العادٌة للقانون الدولً تتخذها دولة فً اعقاب اعمال 

على  مخالفة للقانون ترتكبها دولة اخرى اضرارا بها وتهدؾ الى اجبار هذه الدولة

احترام القانون وقد تنطوي هذه االجراءات على استخدام القوة المسلحة فً أي شكل 

من االشكال فالرد بالمثل اعمال ؼٌر مشروعة تهدؾ الى ترضٌة معنوٌة او ردع 

ومع ذلك ان  ال تعد من وسائل تسوٌة المنازعاتلئال ٌكرر العمل والطرؾ االخر 

التعادل اسوة بما ٌجري علٌه فً بعض  على تحقٌق التبادل بطرٌقالدول تحرص 

العقود الملزمة لجانبٌن فً مجال القانون الخاص على ان ما ٌجري علٌه العمل فً 

المعامالت الدولٌة تإكد هذه الصورة من صور التبادل فً معاملة االجانب تنزل 

 منزلة االستثناء اذ ان االصل فً المعامالت الدولٌة هو تحقٌق التبادل فً معاملة

 (2)تطابق او التماثلاالجانب عن طرٌق فكرة ال

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .67صالح عبد الزهرة الحسون ، مصدر سابق ،ص -1

 .426،ص ،2228حفٌظة السٌد الحداد ، الموجز فً الجنسٌة ومركز االجانب ، منشورات الحلبً الحقوقٌة -2



12 
 

 المطلب الثاني                             

 اثر المعاملة بالمثل في حق التملك                  

 

فً الدول والرعاٌا فً  دورا بارزا فً تنظٌم تمتع االجانب  تلعب المعاملة بالمثل

الخارج لهذا الحق كونه ٌمثل اهم الحقوق الخاصة التً تدخل المعاملة بالمثل فً 

نطاق مبدأ المعاملة بالمثل  وثانٌاصور المعاملة بالمثل اوال مه لذلك سنوضح فً تنظٌ

 -فً حق التملك:

 صور مبدأ المعاملة بالمثل  -:اوال

المبدأ الى نوعٌن االول من حٌث الشكل والثانً من حٌث الموضوع  تنقسم طرق هذا

ثل الدبلوماسٌة وتنقسم المعاملة من حٌث الشكل الى ثالثة انواع ، المعاملة بالم

 . الواقعٌةوالمعاملة بالمثل التشرٌعٌة والمعاملة بالمثل 

المعاملة بالمثل الدبلوماسٌة تنشؤ  -االتفاقٌة( :وماسٌة )المعاملة بالمثل الدبل -1

بواسطة المعاهدات او االتفاقٌات وذلك عن طرٌق نص فً المعاهدة او االتفاقٌة 

ٌث ٌتعهد كل طرؾ بتوفٌر نفس المعاملة ٌقضً باعتماد مبدأ المعاملة بالمثل ح

لرعاٌا الدول االخرى وتعد المعاملة بالمثل الدبلوماسٌة من الوسائل الفعالة فً تنظٌم 

مركز االجانب فً الدولة وتعد فرنسا فً مقدمة الدول التً تبنت المعاملة 

من القانون المدنً  11الدبلوماسٌة فً مجال مركز االجانب ، حٌث نصت المادة 

االجنبً فً فرنسا بنفس الحقوق المدنٌة المعترؾ بها الفرنسً على انه ) ٌتمتع 

للفرنسٌٌن بموجب معاهدات تعقد مع الدولة التً ٌنتمً الٌها االجنبً ( اما فً 

القانون العراقً ال نجد مثل هذا النص اال انه تبنى فً عدة احٌان المعاملة 

 (1)دول اخرى  لعدٌدة التً ارتبط بها معالدبلوماسٌة بالمثل من خالل االتفاقٌات ا

ال ٌشترط فً هذه الصورة فً التبادل ان ٌكون مبدأ  -المعاملة بالمثل التشرٌعٌة : -2

المعاملة بالمثل مندرجا فً معاهدة او اتفاقٌة وانما ٌجب فقط ان ٌكون المبدأ مقررا 

ان االجنبً ال ولهذا قرر المشرع الوطنً فً تشرٌع الدولة التً ٌتبعها االجنبً 

ٌمكن له ان ٌتملك العقار اال على اساس التبادل التشرٌعً بؤن ٌنص تشرٌع الدولة 

 (2)التً ٌنتمً الٌها 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .54مصدر سابق، ص، ٌاسٌن السٌد طاهر الٌاسري -1

 .41السٌد الحداد ، مصدر سابق ، ص حفٌظة -2
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وٌإدي هذا الشكل من اشكال التبادل ان تعامل الدولة  -:المعاملة بالمثل الواقعٌة   -3

رعاٌاها فً دولة هذا االجنبً وعلى هذا االجنبً نفس المعاملة الفعلٌة التً ٌلقاها 

النحو ال ٌشترط فً هذا الفرض ان ٌكون الحق المخول لؤلجنبً فً الدولة مقررا 

تمً الٌها هذا االجنبً وانما ٌكفً ان ٌكون الوطنٌٌن لرعاٌتها فً الدولة التً ٌن

، ولهذا ال ٌشترط لتحقٌق ٌتمتعون فً الدولة االجنبٌة بذات الحق من حٌث الواقع 

التبادل ان تتقرر المعاملة الفعلٌة بموجب تشرٌع او معاهدة وانما ٌكفً ان ٌستفاد من 

مٌزة فً الدولة التً تعتد  واقع الظروؾ ان االجانب فً دولة معٌنة ٌتمتعون بحق او

وال شك ان التبادل الواقعً وفقا للمعنى المتقدم هو  (1.)بالتبادل الفعلً او الواقعً

اكثر صور التبادل تحقٌقا للهدؾ البعٌد الذي ٌسعى نظام المعاملة بالمثل بصفة عامة 

معاملة الى ادراكه وال ٌؤتً تحقٌق هذا الهدؾ اال بصورة فعالة اال اذا ارتبطت 

 (2)االجانب فً الدولة بالمعاملة الحقٌقة التً ٌلقاها رعاٌاها فً الدول االجنبٌة

 

 -:دأ المعاملة بالمثل في حق التملكنطاق مب -ثانيا:

تلعب المعاملة بالمثل دورا بارزا فً تنظٌم تمتع االجانب فً الدولة والرعاٌا فً 

الخارج لهذا الحق كونه ٌمثل واحدا من اهم الحقوق الخاصة التً تدخل المعاملة 

بالمثل فً تنظٌمه فٌما ٌتعلق بتملك االجانب للعقارات فؤن المعاملة بالمثل تكون سببا 

من عدمها ألهمٌة ذلك من الناحٌة ك االجانب للعقارات مإثرا فً تحدٌد امكانٌة تمل

االقتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة، فالمشرع العراقً فقد مٌز بٌن طائفتٌن فً ما 

 ٌتعلق بتملك االجانب للعقارات فً العراق .

 الطائفة االولى _وتشمل االجانب من ؼٌر رعاٌا الدول العربٌة

االقطار العربٌة ، فبالنسبة للطائفة االولى ، نظم  الطائفة الثانٌة_ وتشمل رعاٌا دول

موضوع تملكهم للعقار  1961لسنة  38قانون تملك االجنبً للعقار فً العراق رقم 

واشترط فً المادة االولى منه ضرورة تحقق مبدأ المعاملة بالمثل بٌن العراق 

 (3)والدولة التً ٌنتمً الٌها االجنبً طالب التملك 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .412حفٌظة السٌد الحداد ، مصدر سابق ،ص  -1

 .413حفٌظة السٌد الحداد ، مصدر سابق، ص -2

 1968،،منشؤة المعارؾ ، االسكندرٌة ، 1شمس الدٌن الوكٌل ، الموجز فً الجنسٌة ومركز االجانب ، ط -3

 .416ص
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لسنة  43من قانون التسجٌل العقاري العراقً رقم  154/2وكذلك جاءت المادة 

المعدل مإكدة لموقؾ المشرع العراقً من اشتراط المعاملة بالمثل عندما  1971

ومن المفروض ان تعترؾ كل دولة لؤلجانب ٌراد تملك االجنبً لعقار فً العراق 

، ومن هذا المنطلق  (1)اراتبالحد االدنى فً الحقوق الخاصة ومنها تملك العق

 38شرعت الجمهورٌة العراقٌة قانونا بتنظٌم تملك االجانب العقار فً العراق برقم 

الذي جاء فً المادة االولى منه على ) ٌعامل االجنبً فً حق الملكٌة  1961لسنة 

التً ترد على العقار بما ٌعامل به العراقً فً بلد ذلك االجنبً وفقا  وفً المعامالت

قاعدة المقابلة بالمثل فال ٌجوز ان ٌملك العقار فً العراق اال ما ٌجوز ان ٌملكه ل

العراقً فً ذلك البلد من حٌث الموقع والمساحة والنوع واالستعمال ووفقا لما نص 

علٌه فً هذا القانون وتضع وزارة العدل تعلٌمات خاصة بقواعد المقابلة بالمثل( 

ن العقارات المسموح لؤلجنبً تملكها هً التً تقع وٌفهم من نص الفقرة المشروحة بؤ

 ضمن حدود البلدٌة فقط 

اما العقارات الواقعة خارج حدود البلدٌة فال ٌجوز لؤلجنبً تملكها مطلقا ، مع ان 

لسنة  38هذا التحدٌد ؼٌر وارد فً قانون تملك االجنبً العقار فً العراق رقم 

ابلة بالمثل فلم ٌجوز لؤلجنبً تملك االموال فقد اخذ هذا القانون بمبدأ المق (2) 1961

ؼٌر المنقولة فً العراق اال اذا كان قانون دولته ٌجٌز للعراقً تملكها فً بالده 

دار ما ٌستطٌع ان وبنفس القدر واالستعمال وكذلك حدد هذا القانون نوع العقار ومق

مل اذا كانت له ٌتملكه  االجنبً فلم ٌجز ان تجاوز الدار الواحدة للسكنى وحال للع

مهنة ٌزاولها بنفسه وتقدر سعة دار السكن تبعا لمركز الشخص االجنبً المالً 

واالجتماعً وعدد افراد اسرته وتقدر سعة محل العمل تبعا لنوع المهنة وموقع 

العمل ورأس المال وعدد العمال .... الخ واذا كان لؤلجنبً حصة شائعة فً دار 

وتضع وزارة  اولة مهنة ال ٌحق له تملك ؼٌرها للسكن او محل للعمل ٌصلح لمز

 (3)العدل تعلٌمات خاصة بقواعد المقابلة بالمثل 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، الجزء الثانً ، مطبعة  1971لسنة  43انون التسجٌل العقاري العراقً رقم مصطفى مجٌد ، شرح ق -1

 .176ص 1971 المعارؾ،

 .177صمصطفى مجٌد ، المصدر السابق ،  -2

 1966حسن الهداوي ، الجنسٌة ومركز االجانب واحكامهما فً القانون العراقً ، بؽداد_ مطبعة االرشاد ،  -3

 .283، ص
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اما بالنسبة للطائفة الثانٌة وهم رعاٌا دول االقطار العربٌة فقد خصهم المشرع 

كوٌتٌٌن امواال ؼٌر منقولة فً العراق رقم العراقً بقانون خاص وهو قانون تملك ال

نص فً مادته االولى على ان )ٌستثنى الكوٌتٌون من القٌود القانونٌة  1952لسنة  9

المفروضة على تملك االجانب ألموال ؼٌر منقولة فً العراق بما فً ذلك البساتٌن 

وألجله فؤن تملٌك رعاٌا  (1)فً العراق وال ٌشمل هذا االستثناء االراضً الزراعٌة 

دولة الكوٌت ال ٌحتاج ألٌة مراسٌم اخرى الواردة القانونٌن المذكورٌن وتعلٌمات 

، وٌعاملون معاملة 1955لسنة  5الصادرة بموجب القانون رقم وزٌر العدل 

العراقً فً جمٌع انواع العقارات المملوكة باستثناء االراضً الزراعٌة حٌث ان 

لبعض المراسٌم ولٌس لهذا التملٌك حد او قٌود ، وعلٌه فان تملكها الٌهم خاضع 

ولكن بما ان قانون البنك  (2)التسجٌل بؤسمائهم ٌتم بموجب استمارة التسجٌل

بموافقه جاء  المركزي بشؤن عدم التصرؾ بالعقار من قبل ؼٌر المقٌم واالجنبً اال

حصال موافقة البنك مطلقا وال ٌتضمن استثناء الكوٌتٌٌن من احكامه لذلك ٌجب است

المركزي على اجراء المعامالت التً من شؤنها نقل الملكٌة من الكوٌتٌٌن الى الؽٌر 

او تملك الكوٌتٌٌن للحقوق العقارٌة لمراقبة كٌفٌة التصرؾ بثمن العقار او جلب 

اال ان المشرع العراقً قد تخلى عن فكرة المعاملة بالمثل فً  (3)العملة عند الشراء

حٌث  2226لسنة  13اضً لؤلجنبً فً قانون االستثمار العراقً رقم تملك االر

نصت المادة العاشرة منه )ٌتمتع المستثمر بؽض النضر عن جنسٌته بجمٌع المزاٌا 

والتسهٌالت والضمانات وٌخضع لاللتزامات الواردة فً هذا القانون وللمستثمر 

األرض بمقابل ٌحدد العراقً واالجنبً ألؼراض مشارٌع االسكان حق االحتفاظ ب

 للمستثمر بٌنه وبٌن مالك االرض( وتم تعدٌل هذا النص باتجاه جواز السماح

حٌث  2226لسنة  4وكذلك فً قانون االستثمار الكردستانً رقم  لؤلجنبً بالتملك

جاء فً المادة الرابعة / ثالثا منه )للمجلس وبناء على اقتراح الهٌئة تملٌك االراضً 

 (4)(ع االستراتٌجٌة بسعر تشجٌعً تقترحه الهٌئة وبدون بدل التً تخصص للمشارٌ

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 1952لسنة  19المادة االولى من قانون تملك الكوٌتٌٌن امواال ؼٌر منقولة فً العراق رقم  -1

 .223مصطفى مجٌد ، مصدر سابق ، ص -2

 .224مجٌد ، مصدر سابق ، صمصطفى  -3

ازاد شكور صالح ، موسوعة تشرٌعات االستثمار فً اقلٌم كوردستان والعراق وعدد من الدول العربٌة ،  -4

 .12و 11، ص 2228 دار الكتب القانونٌة،ٌل ــ كوردستان ،،ارب1ط
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 المبحث الثالث                               

 وما يرد عليه من شروط العراقلعقار في ا في تملك حق االجنبي

  

فٌما ٌتعلق بحق االجانب فً تملك تختلؾ تشرٌعات الدول فً ما بٌنها اختالفا كبٌرا  

العقارات ، ومراد هذا الخالؾ هو االصول المستقرة فً القانون الدولً التً تترك 

ى لكل دولة حرٌة التمٌٌز بٌن الوطنٌٌن واالجانب فً هذا الصدد وفقا لظروفها ومد

االهمٌة التً تعلقها على تملك العقارات من الوجهة االجتماعٌة واالقتصادٌة 

مطلبٌن االول حق االجنبً فً تملك  فًلذلك سنبٌن فً مبحثنا هذا  ،والسٌاسٌة 

 العقار والمطلب الثانً شروط تملك االجنبً للعقار فً العراق.

 

 المطلب االول                                    

 حق االجنبي في تملك العقار في العراق                      

 

االصل ان األجنبً حر فً تملك ما ٌشاء من المنقوالت المادٌة ، ؼٌر ان حق الدولة 

فً المحافظة على كٌانها االقتصادي واالجتماعً، ٌستلزم الحد من حق االجنبً فً 

الخاصة ، اذ تذهب كثٌر من والعقارات ذات االهمٌة تملك بعض انواع المنقوالت 

الدول الى حرمان االجنبً من تملك السفن والطائرات والعقارات، وتستخدم ؼالبٌة 

الدول فً هذا المجال شرط نظام المعاملة بالمثل الذي بٌناه فً المبحث السابق، فً 

 اما االتجاه الؽالب فً التشرٌعات الدولٌة (1)حالة السماح لؤلجنبً بتملك هذه االموال

المعاصرة هو تخوٌل االجانب حق تملك العقارات مع تقرٌر بعض االستثناءات على 

هذه القاعدة كمنع االجانب من تملك االراضً الزراعٌة والعقارات الواقعة فً 

بارات تتعلق بمصلحة االقتصاد القومً والدفاع عتالمناطق المجاورة لحدود الدولة با

ل ؼٌر المنقولة مطلقا لؤلجانب نظرا لؤلهمٌة حٌث لم ٌكن حق تملك االموا (2)الوطنً

االقتصادٌة والسٌاسٌة تمتنع الدول من االعتراؾ بحق تملك االموال ؼٌر المنقولة فً 

على اذن مسبق من السلطة المختصة، اما بعض  اقلٌمها او تشترط ضرورة الحصول

لمنقولة الدول تبدي تساهال بهذا الشؤن وتعترؾ لؤلجانب بحق تملك االموال ؼٌر ا

 (3)وتساوٌهم بالوطنٌٌن

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .298عباس العبودي ، مصدر سابق ، ص -1

 .861، مصدر سابق ، صاحمد علً بدوي  -2

 .281حسن الهداوي ، مصدر سابق ، ص -3
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اما فً العراق فقد مر تنظٌم حق تملك االجانب لؤلموال ؼٌر المنقولة فً العراق فً 

ادوار وتطورات مختلفة وعدٌدة، فقد منعت الحكومة العثمانٌة االجانب من تملك 

األموال ؼٌر المنقولة فً جمٌع انحاء االمبراطورٌة العثمانٌة ومن ضمنها العراق، 

حٌث صدر قانون منح االجانب حق  1284صفر سنة  7واستمر هذا المنع حتى 

تملكها وذلك فً المادة االولى منه والتً تنص على انه ) قد اذن لتبعٌة الدول 

االجنبٌة ان ٌستفٌدوا من حقوق التصرؾ باألمالك كتبعٌة الدولة فً داخل المدن 

وخارجها فً كل طرؾ من اراضً الممالك العثمانٌة عدا االراضً الحجازٌة وذلك 

وبعد تبدل السٌادة نتٌجة لالحتالل البرٌطانً اصدرت سلطة  (1)رط اخر دون ش

اعالنا ٌمنع بموجبه تفوٌض وافراغ  1917تشرٌن الثانً سنة  22االحتالل فً 

االموال ؼٌر المنقولة الواقعة فً المنطقة المحتلة الى ؼٌر العراقٌٌن اال بموافقة 

لت السلطة الى ناظر المالٌة او من ب عنه ثم خوتحرٌرٌة من القائد العام او من ٌنو

اصبح االذن من اختصاص وزٌر  1921ٌنوب عنه وبموجب تحوٌل السلطات لسنة 

( بؤنه ال 151وورد فً المادة) 1959لسنة  64الداخلٌة ، ثم شرع نظام الطابو رقم 

ٌسجل العقار فً أي حق مرتب على العقار باسم االجنبً اال باالستناد الى نص فً 

او معاهدة مصدقة لقانون بالمقدار والشروط التً تعٌنها المعاهدة او القانون القانون 

فبات من المنتظر صدور القانون  (2)مع مراعاة االحكام المقررة لنصوص هذا النظام

المنظم لحق االجانب بتملك االموال ؼٌر المنقولة وفعال قد عجل المشرع العراقً 

لسنة  38لعراق فؤصدر القانون المرقم لوضع قواعد تملك االجنبً العقار فً ا

، وقد اخذ هذا القانون بمبدأ المقابلة بالمثل فلم ٌجوز لؤلجنبً تملك االموال  1961

ؼٌر المنقولة فً العراق اال اذا قانون دولته ٌجٌز للعراقً تملكها فً بالده وبنفس 

المثل وجاء فً بقواعد المقابلة بالقدر واالستعمال وتضع وزارة العدل تعلٌمات بشؤن 

توضٌحا لشرط  1962والمبلؽة بكتاب وزارة العدل لسنة  588تعلٌمات الطابو رقم 

المقابلة بالمثل وقد حدد هذا القانون فً المادة الثانٌة منه نوع العقار ومقدار ما 

ٌستطٌع ان ٌتملكه االجنبً فلم ٌجز ان تتجاوز الدار الواحدة للسكنى ومحال للعمل اذا 

 (3)هنه ٌزاولها بنفسة كانت لدٌه م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بؽداد  مطبعة المعارؾ، 4شاكر ناصر حٌدر ، احكام االراضً و االموال ؼٌر المنقولة فً العراق ، ط -1

 .22، ص 1952

 .282حسن الهداوي ، مصدر سابق ، ص -2

 .283حسن الهداوي ، مصدر سابق ، ص -3
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 المطلب الثاني                                   

 شروط تملك االجنبي للعقار في العراق                         

 

 الجدل اثار ما وهذا ، الملكٌة حق االجانب بها ٌتمتع التً الحقوق اهم من ان

 االجانب تملك بشؤن المعٌنة القٌود تضع الدول فؤكثرٌة، المختلفة الدول بٌن والخالؾ

، لذلك سنوضح فً  العقارات اي المنقولة الؽٌر االموال تمثل ؼالبا القٌود هذه وان

 هذا المطلب الشروط التً ٌستطٌع من خاللها االجنبً تملك العقار فً العراق 

 

لم ٌكن سابقا فً العراق تشرٌع خاص بتملٌك األجنبً لؤلموال ؼٌر المنقولة سوى 

المستند الى احكام احد البٌانات القدٌمة وخول  1934مجلس الوزراء فً سنة قرار 

وزٌر الداخلٌة بموجبه باألذن بتملك االجنبً منزال للسكنى او محل للشؽل اي ان 

للعمل لٌس اكثر وبموافقة وزٌر الداخلٌة تملك االجنبً مقٌد بامتالك دار ومحل 

والمشرع العراقً مٌز فً تملك االجنبً للعقار بٌن االجنبً كشخص طبٌعً (1)

المعدل وبٌن االجنبً كدولة )شخص  1961لسنة  37والذي عالجه القانون رقم 

 1962لسنة  3 معنوي ( وقد عالجه قانون تملٌك العرصات والمبانً االمٌرٌة رقم

، فقد نصت المادة األولى منه ) لوزٌر المالٌة بعد موافقة مجلس الوزراء  وتعدٌالته

الى الحكومات االجنبٌة بناء على رصات والمبانً االمٌرٌة بدون بدل ان ٌملك الع

طلب من وزٌر الخارجٌة العراقٌة التخاذها مقرا لممثلٌاتها السٌاسٌة او القنصلٌة فً 

مكاتب لملحقٌاتها او مقابر لقتالها فً الحرب العراق او ألنشاء دور سكن علٌها او 

 43من قانون التسجٌل العقاري رقم  153، وجاءت المادة بشرط المقابلة بالمثل 

المعدل ) ٌسجل العقار باسم الدولة االجنبٌة او ممثلٌها وكذلك الهٌئات  1971لسنة 

الممثلٌات الدولٌة المعترؾ بها قانونا لؽرض اتخاذها دورا لها او لسكنى رإساء 

والهٌئات استنادا لمبدأ المقابلة بالمثل او نص القانون ( هذا ٌعنً ان المشرع اشترط 

وعلى هذا النحو ٌتحقق عنصر اٌضا مبدأ المعاملة بالمثل لتملٌك الدول االجنبٌة 

خاص ومنها تملك االجنبً للعقارات من خالل توفر التوازن فً عقود القانون ال

لدولٌة بتماثل التعهدات التً ترتبط بها كل دولة فً مواجهة التوازن فً العالقات ا

 (2)اخرى

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،  1961بؽداد ،  ، هادي رشٌد الجاوشلً ، الوضع القانونً لؤلجانب فً العراق ،ط بال ، مطبعة المعارؾ -1

 .61ص

 .428مصدر سابق ، ص حفٌظة السٌد الحداد ، -2
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 38وقبل الخوض فً شروط تملك االجنبً للعقار فً العراق بموجب القانون رقم 

 1959لسنة  64المعدل البد ان نشٌر الى نظام تعلٌمات الطابو رقم  1961لسنة 

، 152، 151حٌث اورد بعض االحكام الخاصة بتملك االجنبً فً المواد )

  -( واحكامها كاالتً :153،154

ــ ال ٌسجل العقار او أي حق مرتب على عقار باسم االجنبً اال  151المادة  -أ

باالستناد الى نص فً القانون او معاهدة مصدقة بقانون بالمقدار والشروط التً 

 تعٌنها المعاهدة او القانون مع مراعاة جمٌع االحكام المقررة بنصوص هذا النظام.

 

عقارات كل منها مسجل باسمه من جنسٌة ــ اذا كان لؤلجنبً عدة  152المادة  -ب

ؼٌر االخرى او اذا كان قد ؼٌر جنسٌته التً سجل بها العقار باسمه فال تجري أي 

اال بالجنسٌة التً تإٌدها السلطة العراقٌة المختصة وٌستثنى من ذلك معاملة تصرفٌة 

 التصرؾ الذي ٌجرٌه االجنبً اذا كان المتصرؾ الٌه عراقٌا.

 

ــ ال ٌجوز لؤلجنبً الدخول فً مزاٌدة بٌع العقار اال اذا حصل على  153المادة  -ج

 اجازة للدخول بالمزاٌدة وكان القانون العراقً ٌجٌز تسجٌله باسمه.

 

ــ تمسك كل دائرة من دوائر الطابو سجال خاصا بملكٌة االجانب  154المادة  -د

وال بد من االشارة كذلك الى تعلٌمات  (1)للعقارات الواقعة ضمن حدود دائرتها 

ٌحدد مساحة  حٌثفً المادة الثانٌة من هذه التعلٌمات  1962لسنة  588الطابو رقم 

ونوعٌة وموقع العقار الذي ٌمكن تملكه لؤلجنبً وبشرط ان تجوز دولة االجنبً من 

ن آل لؤلجنبً عقار واقع فً العراق بؤي سبب مللعراقً حق التملك  فاذا جانبها 

اسباب كسب الملكٌة وبمقدار ٌزٌد عن الحد المقرر وجب علٌه نقل ما فاض عن الحد 

المقرر الى عراقً خالل مدة حددها القانون بسنة تبتدئ من تارٌخ سبب التملك ثم 

جعلها سنتٌن ثم عدلها بثالثة سنوات واخٌرا اصبحت اربع سنوات اعتبارا من تارٌخ 

وجوز القانون لوزٌر العدل تمدٌدها سنة  1965-8-15نفاذ القانون والتً انتهت فً 

، اما االرض االمٌرٌة التً آلت الٌه بعد نفاذ  او اكثر ببٌان ٌصدره بهذا الخصوص

 (2)باسم الدولةانون فال تنقل اله وٌجب تسجٌلها الق
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وتعقٌبا على من ذكرناه بان مبدا المعاملة بالمثل لم ٌكن شرط لتملك االجنبً للعقار 

كان االتراك ٌملكون عقارات تزٌد  1961لسنة  38بالعراق قبل صدور قانون رقم 

على الحد المسموح به فً القانون المذكور وذلك واضح من خالل مذكرة السفارة 

المرسلة الى وزارة الخارجٌة  17/12/1972والمإرخة فً  482التركٌة المرقمة 

العراقٌة والتً تطالب الحكومة العراقٌة بتطبٌق اتفاقٌة االقامة الموقعة بٌن العراق 

 1932لسنة  17والمصدقة فً العراق بالقانون رقم  9/1/1932وتركٌا بتارٌخ 

ول والتً نصت فً مادتها االولى بان ٌتمتع رعاٌا كل من الطرفٌن بمعاملة اكثر الد

حظوة فٌما ٌخص بحقوق التصرؾ فً االموال ؼٌر المنقولة بشرط عدم االخالل 

قد حدد حق  1961لسنة  38ولما كان القانون النافذ رقم بالقوانٌن فً البلدٌن 

االجنبً بتملك العقار وجعله مقتصرا على دار سكنى ومحل عمل فٌجب مراعاة 

 لمذكورة ،القانون عمال بنص المادة االولى من االتفاقٌة ا

وقد اجابت الحكومة العراقٌة بانها قد راعت العالقات الودٌة بٌن البلدٌن فدأبت على 

سنة بعد سنة تمكٌنا لؤلجنبً من نقل  1961لسنة  38تؤجٌل تنفٌد احكام القانون رقم 

 (1)ملكٌة العقارات العائدة له والتً تزٌد عن الحد المسموح به فً القانون 

تملك االجنبً للعقار فً العراق نالحظ ان بان المشرع  من خالل مالحظة شروط

العراقً لم ٌكتؾ بمبدأ المعاملة بالمثل بل اشترط فضال عن ذلك عدة شروط ان 

توفرت فً االجنبً حق له التملك وهذه الشروط نصت علٌها المادة الرابعة من 

 وهً: 1961لسنة  38قانون تملك االجنبً العقار فً العراق رقم 

 له االقامة فً العراق مدة ال تقل عن سبع سنوات  سبق -1

 عدم وجود مانع اداري او عسكري  -2

 ان ال ٌكون قرٌبا من الحدود العراقٌة بما ال ٌقل عن ثالثٌن كٌلو متر -3

ان ال ٌكون العقار ارضا زراعٌة او ارضا امٌرٌة مهما كان نوعها وٌشمل ذلك  -4

 ( 2)ل او باي سبب اخرتفوٌض االرض وافراؼها بطرٌق االنتقا

اضافة للشروط المتقدمة ٌجب استحصال موافقة وزارة الداخلٌة على تملك االجنبً 

للعقار فً العراق وهذا ٌعنً ان لوزارة الداخلٌة الحق فً عدم الموافقة رؼم توافر 

 .(3)الشروط االربعة المنصوص علٌها فً المادة الرابعة
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 المبحث الرابع

 االجنبي في العراقاالجراءات القانونية لتسجيل العقار باسم 

علٌها فً المادة الرابعة من قانون تملك االجنبً بعد توافر الشروط المنصوص 

لتسجٌل العقار باسمه  ٌقدم األجنبً طلبا 1961لسنة  38للعقار فً العراق رقم 

بموجب استمارة معدة لهذا الؽرض ومرفقا مع الطلب تعهدا موقعا من قبله بانه ال 

ما هو محدد له فً المادة الخامسة من القانون اعاله ، لذلك ٌملك فً العقار اكثر م

سنقسم هذا المبحث الى مطلبٌن ، االول كٌفٌة تسجٌل العقار باسم األجنبً ، اما 

 -الثانً ، سنوضح موانع تسجٌل العقار باسم االجنبً:

 

 المطلب االول                                      

 كيفية تسجيل العقار باسم االجنبي                              

ان قانون التسجٌل العقاري العراقً اخذ بنظام الجنسٌة العتبار الشخص عراقٌا 

ولٌس بنظام الموطن الن الجنسٌة رابطة قانونٌة وسٌاسٌة تربط الفرد بالدولة فٌصبح 

ة بمقتضاها عضوا فً شعب تلك الدولة فً حٌن الموطن ال ٌكسب الفرد تلك الرابط

القانونٌة وعلى هذا االساس ان الجنسٌة التً تعود للشخص هً التً تحدد موقعه 

باسم األجنبً اشارت الٌها المادة طرٌقة تسجٌل العقار ف (1)بالنسبة للتسجٌل العقاري

والتً نصت على  1971لسنة  43من قانون التسجٌل العقاري العراقً رقم  158/1

بموجب استمارة خاصة ٌتعهد فٌها بان تسجٌل  باسم االجنبًالتسجٌل : ) ٌقدم طلب 

العقار باسمه ال ٌتعارض مع الحد القانونً للملكٌة العقارٌة المسموح تسجٌله باسمه 

 من العمر (او باسم زوجته واوالده الذٌن هم دون الثامنة عشر 

 وتنفٌذا لحكم هذه المادة واالحكام االخرى الواردة فً قانون تملك االجنبً فً العراق

المعدل فقد اعدت مدٌرٌة التسجٌل العقاري استمارة خاصة  1961لسنة  38رقم 

وهو نموذج ذات وجهٌن الوجه االول ٌحتوي على المعلومات للتسجٌل باسم االجنبً 

التً تخص االجنبً طالب التسجٌل مهنته ومحل اقامته الدائم وجنسٌته مع اوصاؾ 

التملك وما ٌملكه الزوج والولد دون العقار وسبب التملك شراء ام ارث والؽرض من 

او الشٌوع وتعهده الثامنة عشر من العمر من عقارات اخرى على وجه االستقالل 

 .(2)التً قدمها بصحة المعلومات
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من االستمارة ٌحتوي على قسمٌن القسم االول : ٌتعلق بالمعلومات اما الوجه الثانً 

المطلوب تؤٌٌدها من قبل دائرة التسجٌل العقاري المختصة وٌحتوي علة حقلٌن االول 

ٌختص بؤوصاؾ العقار الكاملة والثانً ٌختص بنتائج تدقٌق المعلومات الواردة فً 

دائرة التسجٌل العقاري رة العقار ، اذا وجدت االستمارة بالنسبة للسجل واضبا

المختصة بان المعلومات المتعلقة بالعقار متطابقة مع السجل واضبارة العقار فٌقوم 

من  3رئٌس الدائرة بتصدٌقها بالتوقٌع والختم الرسمً وهذا ما نصت علٌه الفقرة 

فً  ) ٌصادق رئٌس دائرة التسجٌل على صحة البٌانات الواردة 158المادة 

 االستمارة (،

اما اذا وجد هناك نقص او كانت المعلومات ؼٌر حقٌقٌة وجب على طالب التسجٌل  

اكمالها ثم تصدٌقها ، اما اذا كانت هناك موانع قانونٌة تحول دون التسجٌل باسم 

ستمارة االجنبً فعلى دائرة التسجٌل العقاري تثبت تلك الموانع القانونٌة على اال

 (1)لك بهاوافهام طالب التم

 

اما القسم الثانً من االستمارة فهو عبارة عن المعلومات التً ٌتم تؤٌٌدها من قبل 

 -السلطات  المختصة بواسطة المحافظة وهو مقسم الى ستة حقول :

 بوقوع العقار ضمن حدودها الحقل االول مخصص لتؤٌٌد البلدٌة  -1

الحقل الثانً لتؤٌٌد المحافظ او من ٌخوله ببعد العقار عن خط الحدود بما ال ٌقل  -2

 كٌلو متر  32عن 

الحقل الثالث مخصص لتؤٌٌد وزارة الخارجٌة او اٌة جهة مختصة بتوفر مبدأ  -3

 المقابلة بالمثل بالنسبة لدولة طالب التسجٌل 

دم وجود موانع التسجٌل باسم الحقل الرابع مخصص لتؤٌٌد السلطة العسكرٌة بع -4

 االجنبً

 الحقل الخامس مخصص لتؤٌٌد المحافظ بعدم وجود مانع اداري من التسجٌل  -5

 .(2)الحقل السادس مخصص لموافقة وزٌر الداخلٌة على التسجٌل باسم االجنبً -6
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وبعد مصادقة رئٌس دائرة التسجٌل العقاري على المعلومات المتعلقة بالعقار ترسل 

االستمارة المذكورة والوثائق بالمعاملة كدفتر اقامة االجنبً او الوكالة او القسام الى 

المحافظ لٌقوم بدوره باستحصال موافقة جمٌع الجهات المبٌنة فً الحقول الستة التً 

مصدقة تباشر دائرة التسجٌل العقاري بالتسجٌل بموجبها ، ذكرناها وبعد اعادتها 

) ترسل هذه االستمارة مع   :بقولها  158من المادة  4وهذا ما نصت علٌه الفقرة 

، وال بد استمارة التسجٌل الى المحافظة لتقوم باستحصال موافقة السلطة المختصة ( 

اسٌم القانونٌة االخرى من االشارة بان معاملة التسجٌل باسم االجنبً تخضع للمر

الواردة فً قانون التسجٌل العقاري والقوانٌن االخرى كتصدٌق الضرائب واجراء 

اما فً حالة عدم حصول  (1)الكشؾ واستٌفاء الرسوم كؤٌة معاملة تتعلق بالعراقً 

الموافقة على التسجٌل فعلى االجنبً ان ٌنتظر سنة كاملة اعتبارا من تارٌخ رفض 

اما الجزاء المترتب على مخالفة اجراءات التسجٌل  ،دة النظر بهالطلب لؽرض اعا

اي اذا تبٌن ان االجنبً اخفى تملكه عقارا ٌزٌد على ما ٌسمح له بتملكه فتتخذ بحقه 

 -االجراءات التالٌة :

 

ٌباع ذلك العقار وفق قانون التنفٌذ ال انه ٌجوز لؤلجنبً ان ٌختار العقار الذي  -1

 ٌستبقٌه 

 (2)مائتً دٌنار تزٌد على  الؽرامة البٌعاقب  -2

ٌستثنى تسجٌل العقار باسم  162/1اما التسجٌل باسم الكوٌتً حٌث جائت المادة 

، حٌث عربٌة واالمارات صة بالتسجٌل باسم رعاٌا الدول الالكوٌتً من القٌود الخا

ؼٌر  ٌتم استثناء الكوٌتً من القٌود القانونٌة المفروضة على تملك االجانب االموال

المنقولة بما فً ذلك البساتٌن فً العراق وال ٌشمل هذا االستثناء االراضً الزراعٌة  

ومع ان رعاٌا العرب ال ٌعتبرون اجانب بموجب قانون التسجٌل العقاري العراقً اال 

والموطن  2226لسنة  26انهم ٌعتبرون كذلك بموجب قانون الجنسٌة العراقٌة رقم 

تبعٌتهم للدولة العربٌة ال تحول دون اجراء نزع امالكهم لذلك فان  ومركز االجانب

 .(3)للمنفعة العامة اٌضا 
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 المطلب الثاني                              

 موانع تسجيل العقار باسم االجنبي                     

 

بانه مقٌد لٌس مطلقا فكما ذكرنا فً المباحث السابقة ان تسجٌل العقار باسم االجنبً 

ومحدد وكذلك الحال بالنسبة للعقارات التً تإول لؤلجنبً بؤي سبب كان فقد منع 

المشرع من انتقال بعض العقارات الى االجانب لذلك سنبٌن فً هذا المطلب موانع 

 -التسجٌل وابطاله واخٌرا انتقال العقار لورثة الموفً :

 موانع تسجيل العقار باسم االجنبي -اوال:

االرض االمٌرٌة الى االجنبً اذا آلت الٌه باي سبب كان وانما ٌتم تسجٌلها  ال تنتقل

باسم االجنبً ، وهذا ما اشارت الٌه المادة الثانٌة عشرة من قانون تملك االجنبً 

) تعتبر االرض االمٌرٌة مهما كان نوعها  1961لسنة   38العقار فً العراق رقم 

 مٌرٌة تسجل باسم الدولة ...(باي سبب كان ارضا االتً تإول لؤلجنبً 

اما اذا آلت الى األجنبً ارضا زراعٌة فٌجب نقل ملكٌتها الى عراقً خالل اربع 

سنوات من تارٌخ اٌلولتها له ، كانت المدة سنة واحدة بموجب المادة الثانٌة عشرة 

من القانون المشار الٌه اعاله وعدلت المدة واصبحت اربع سنوات بموجب القانون 

تقال األراضً وكذلك منع القانون المدنً العراقً ان (1) 1964لسنة  82رقم 

الدٌن وبٌن العراقً واألجنبً  وهذا ما نصت علٌه المادة  االمٌرٌة بٌن مخلتفً

مدنً عراقً )ال ٌثبت حق االنتقال ما بٌن مختلفً الدٌن وال بٌن عراقً  1199

انتقال ل العقاري العراقً من قانون التسجٌ 191/2المادة  منعت واجنبً (، وكذلك

االرض األرض االمٌرٌة الى االجانب حٌث نصت) اذا كان جمٌع اصحاب حق 

االنقال من ؼٌر العراقٌٌن فتعتبر االرض االمٌرٌة منحلة وتسجل باسم وزارة 

 (2)المالٌة( وبالتالً فال تنتقل االرض االمٌرٌة الى االجنبً اطالقا الن رقبتها مملكة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .282صالح عبد الزهرة حسون ، مصدر سابق، ص -1

 .228ٌاسٌن السٌد طاهر الٌاسري، مصدر سابق ، ص  -2
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 ابطال التسجيل  -ثانيا:

فٌة ابطال التسجٌل فاذا قام األجنبً بتسجٌل العقار باسمة بطرٌقة مخالفة اما عن كٌ

كعدم توفر  1961لسنة  38ألحكام قانون تملك األجنبً العقار فً العراق رقم 

الشروط المنصوص علٌها فً المادة الرابعة منه او تجاوزت ملكٌته للعقار الحد 

عقار باسمه بطرٌق التسجل المجدد الالمسموح به فً هذا القانون او لم ٌقم بتسجٌل 

بناء على دعوى ، او آلت الٌه ارضا امٌرٌة او زراعٌة ، فٌعتبر هذا التسجٌل باطال 

 (1)وٌم ابطاله بقرار ٌصدره وزٌر العدل بناء على تقرٌر من مدٌرٌة الطابو العامة

 

 انتقال العقار لورثة المتوفي -ثالثا:

 1126من المعلوم ان كآل من المٌراث والوصٌة ٌعدان سببا من اسباب التملك )م 

االموال من الوطنٌٌن عن مدنً عراقً ( ومعظم تشرٌعات الدولة اعترفت بحق تلقً 

طرٌق المٌراث والوصٌة ؼٌر ان هذا الحق لما له من صلة بالمسائل المالٌة التً 

ق مبدأ المعاملة بالمثل كشرط الستحقاق تتعلق بالثروة الوطنٌة اشترطت الدول تحق

الوارث او الموصً له األجنبً لنصٌبه من االرث  وفً العراق فقد مر حق االجنبً 

ففً زمن الخالفة فً المٌراث بمراحل تختلؾ باختالؾ النظام القانونً السائد 

االسالمٌة كانت الشرٌعة االسالمٌة هً التً تنظم حق المٌراث بٌن األجنبً والمسلم 

فً العراق باعتباره احدى الوالٌات التابعة لتلك الخالفة وكان امر تنظٌم المٌراث 

  -ٌجري وفقا للقاعدة االتٌة:

 رث اان اختالؾ الدٌم مانع من التو -أ

 نع من التوارث فٌما بٌن المسلمٌن اختالؾ الدار ؼٌر ما -ب

 ٌتوارث ؼٌر المسلمٌن فً دار االسالم بحسب شرائعهم  -ج

بحسب الشرٌعة من من الذمً فً بالد االسالم ؤتٌرث الذمً من المستؤمن والمس -د

 ،النافذة بٌنهم

اما اآلونة االخٌرة تطورت قواعد مركز االجنبً تطورا كبٌرا نتٌجة عقد الدول مع 

بعض اتفاقٌات ومعاهدات عدٌدة تضمنت النص على تمتع التابعٌن للدولة بعضها ال

 .(2)المتعاقدة بحقوق معٌنة فً اقلٌم الدولة او الدول االخرى المتعاقدة 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 1961لسنة  38المادة السابعة عشرة من قانون تملك األجنبً العقار فً العراق رقم  -1

،  1حق االجانب فً التملك فً القانون الدولً الخاص، طمصطفى ٌاسٌن محمد حٌدر االصبحً ، -2

 .78، ص2227 ،االسكندرٌة ، المكتب الجامعً الحدٌث
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اما بالنسبة الى تسجٌل االرث باسم االجنبً  فانه ٌخضع الى القٌود القانونٌة 

قانون تملك االجنبً  المفروضة على تملك االجنبً العقار فً العراق والتً حددها

من المادة  2وهذا ما نصت علٌه الفقرة  1961لسنة  38العقار فً العراق رقم 

)ٌخضع تسجٌل  1971لسنة  43من قانون التسجٌل العقاري العراقً رقم  188

االرث باسم االجنبً الى القٌود القانونٌة المفروضة على تملك االجنبً العقار فً 

الوارد بالمادة اعاله فٌجب ان ٌكون مستندا الى قسام  العراق ، اما تسجٌل االرث

شرعً او حكم قضائً حائز على درجة البتات من محكمه مختصة ٌعٌن الورثة 

وٌحدد انصبتهم فً المٌراث ، اما الحكم الصادر محكمة ؼٌر عراقٌة فال ٌمكن قبوله 

 86قً المادة لعرااساسا للتسجٌل مالم تصادق محكمه عراقٌة على موافقته للقانون ا

/أ( منه على ان 22، اما القانون المدنً العراقً ،حٌث نصت المادة )تسجٌل عراقً

  (1) )العراقً ال ٌرثه من االجانب اال من كان قانون دولته ٌورث العراقً منه 

اما بالنسبة للوصٌة فان المشرع العراقً اشترط المعاملة بالمثل فٌها بالنسبة لؤلموال 

اما العقارات فلم ٌجز المشرع العراقً صحة الوصٌة فٌها وبالتالً  المنقولة فقط ،

 71فؤنها ال تدخل فً نطاق المعاملة بالمثل فً الوصٌة وقد نصت على ذلك المادة 

المعدل بقولها ) تصح الوصٌة  1959لسنة  188من قانون االحوال الشخصٌة رقم 

نسٌة بشرط المعاملة بالمنقول فقط مع اختالؾ الدٌن وتصح به مع اختالؾ الج

 . (2)بالمثل (.

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .48وص 47مصطفى ٌاسٌن محمد حٌدر االصبحً ، مصدر سابق ،ص -1

 .المعدل 1959لسنة  188حوال الشخصٌة العراقً رقم من قانون األ 71المادة  -2
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 الخاتمة                                                    

وبعد االنتهاء من موضوع بحثنا هذا نؤمل ان نكون قد سلطنا الضوء على موضوع 

وصا صالحاضر نظرا النفتاح العراق على العالم وخمهم ازدادت اهمٌته فً الوقت 

وكثرة عدد االجانب المقٌمٌن فً العراق نتٌجة تشجٌع قانون  2223بعد العام 

االستثمار ودخول الشركات االجنبٌة العالمٌة واستثمارها للنفط والؽاز عن طرٌق 

واضافة  ، وان توسٌع مبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة لتملك العقارجوالت التراخٌص

دول جدٌدة حٌث ان عدد الدول التً تسمح بتملك العقار استنادا لمبدأ المعاملة بالمثل 

قلٌلة فمن الدول العربٌة التً تقابل العراق بالمثل بالنسبة لتملك العقار هً: 

الجمهورٌة العربٌة السورٌة وجمهورٌة مصر العربٌة ، الجمهورٌة اللبنانٌة ، دولة 

نؤمل ان تكون  لعربٌة المتحدة ، جمهورٌة الٌمن، وفً النهاٌةالكوٌت، االمارات ا

 ،هذه الدراسة البسٌطة قد حققت الؽرض منها

 -:النتائج

منع القانون العراقً انتقال االرض االمٌرٌة الى االجنبً اذا الت الٌه باي سبب  -1

 .كان وانما ٌتم تسجٌلها باسم الدولة

اشتراط المشرع العراقً فً مبدا المعاملة بالمثل بالنسبة للوصٌة فً االموال  -2

المنقولة فقط بٌنما فً العقارات فلم ٌجز المشرع العراقً صحة الوصٌة وبالتالً 

 .فانها ال تدخل فً نطاق المعاملة بالمثل فً الوصٌة 

تلفً الدٌن وبٌن منع القانون المدنً العراقً انتقال االراضً االمٌرٌة بٌن مخ -3

 .العراقً واالجنبً 

للدخول ال ٌجوز لالجنبً الدخول فً مزاٌدة بٌع عقار اال اذا حصل على اجازة  -4

 بالمزاٌدة وكان القانون العراقً ٌجٌز تسجٌله باسمه.

ال ٌسجل العقار او اي حق مرتب على عقار باسم االجنبً اال باالستناد الى نص  -5

صدقة بقانون بالمقدار والشروط التً تعٌنها المعاهدة او فً القانون او معاهدة م

 القانون مع مراعات جمٌع االحكام المقررة بهذا الخصوص.
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 -: التوصيات

على الدول التً ترتبط باتفاقٌات مع العراق فٌما ٌخص تملك االجنبً للعقار ان  -1

 تحترم الحد االدنى لهذا الحق بالنسبة للعراقً فً تلك الدول.

تبٌلػ الدول التً تمنع العراقً من تملك العقار فً بلدانها  على المشرع العراقً -2

 .وفق مبدأ المعاملة بالمثل سواء كانت عربٌة حالٌا ام اجنبٌة مستقبال

الً تخص تملك االجنبً للعقار ال ٌهمل تعدٌل القوانٌن  ان على المشرع العراقً -2

ول اخرى لؽرض تطور بلدنا من النواحً فً العراق والدخول باتفاقٌات جدٌدة مع د

 االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة من هذا الجانب.
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 المصادر                                     

 ن الكريمالقرآ

 اوال: الكتب القانونية

 .2213دار المٌمان ،، 1ط ،نوازل العقار احمد بن عبد العزٌز العمٌرة ، -1

ازاد شكور صالح ، موسوعة تشرٌعات االستثمار فً اقلٌم كوردستان والعراق وعدد من الدول  -2

 .2213اربٌل ــ كوردستان دار الكتب القانونٌة،،1العربٌة ، ط

 .2226دار الكتب القانونٌة، مصر، السٌد احمد علً البدوي، المركز القانونً لالجانب، -3

 

مطبعة االرشاد ،  ،الهداوي ، الجنسٌة ومركز االجانب واحكامهما فً القانون العراقً ، بؽدادحسن  -4

1966 . 

حفٌظة السٌد الحداد ، الموجز فً الجنسٌة ومركز االجانب ، منشورات الحلبً  -5

 .2228،الحقوقٌة

عارؾ ، ،منشؤة الم الطبعة االولى،شمس الدٌن الوكٌل ، الموجز فً الجنسٌة ومركز االجانب ،  -6

 . 1968،االسكندرٌة

 .1952بؽداد  4شاكر ناصر حٌدر ، احكام االراضً و االموال ؼٌر المنقولة فً العراق ، ط -7

،  دار االفاق الجدٌدة،1صالح عبد الزهرة الحسون حقوق االجانب فً القانون العراقً ط -8

،1981. 

والموطن ومركز  2226لسنة  26عباس العبودي، شرح احكام قانون الجنسٌة العراقٌة رقم  -9

 ..2215.السنهوريدار االجانب ، 

عبد الرزاق احمد السنهوري، حق الملكٌة مع شرح مفصل لؤلشٌاء واالموال ،  دار احٌاء  -12

 .2222الجدٌدة ، بٌروت _لبنان  3التراث العربً ط

ارٌة االصلٌة الجزء االول، دار علً صباح ابراهم ، االموال والحقوق العٌنٌة العق -11

 .1998العادلة،

 .1973بؽداد ، ،بال ، مطبعة الزهراء بٌع العقار عن طرٌق المزاٌدة، ط عامر خطاب عمر، -12

 ،1981، مطبعة المعارؾ، 1لسنة ، ط 12ستمالك رقم مصطفى مجٌد ، شرح قانون اال -13

الجزء الثانً،  1971لسنة  43مصطفى مجٌد ، شرح قانون التسجٌل العقاري العراقً رقم  -14

 ،1979ؾ ،بؽداد،مطبعة المعار

مصطفى ٌاسٌن محمد حٌدر االصبحً ،حق االجانب فً التملك فً القانون الدولً الخاص،           -15

 .2227، االسكندرٌة ، المكتب الجامعً الحدٌث 1ط

هادي رشٌد الجاوشلً ، الوضع القانونً لؤلجانب فً العراق ،ط بال ، مطبعة المعارؾ  -16

 . 1961بؽداد ، ،
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، المطبعة  1ٌاسٌن السٌد طاهر الٌاسري. مركز االجنبً فً القانون العراقً ط  -17

 .2211العرٌة،بٌروت،

 

 والقوانينالدساتير -ثانيا:

 

 .2225دستور جمهورٌة العراق لسنة  -1

 .1972دستور العراق المإقت لسنة   -2

 .المعدل 1978لسنة  118قانون اقامة األجانب العراقً رقم  -3

 .2226لسنة  26الجنسٌة العراقٌة رقم قانون  -4

 . 1961لسنة  38قانون تملك األجنبً العقار فً العراق رقم  -5

 . 1952لسنة  19قانون تملك الكوٌتٌٌن أمواال ؼٌر منقولة فً العراق رقم  – 6

 .وتعدٌالته  1962لسنة  3قانون تملك العرصات والمبانً االمٌرٌة رقم  – 7

 1955لسنة  5لجامعة العربٌة واالمارات العربٌة للعقار فً العراق رقم قانون ابناء دول ا  - 8

. 

 

 ثالثا: مواقع االنترنت

مقالة اكرم فالح احمد الصواؾ ، الحماٌة الدستورٌة والقانونٌة لحق الملكٌة الخاصة ،  -1

 ..net/reading.phphttp://almerjaمنشورة على االنترنت،

بحث اوس محمود جابر ، حقوق االجانب فً التملك ، بحث فً القانون العراقً والمقارن ، -2

 منشور على االنترنت.

hp?story_fbid=40677267942541https://www.facebook.com/permalink.p

1&id=392759220826757. 

، حقوق االجنبي والتزاماته  ، موقع كليت القانون جامعت بابل، عبد الرضا عبد الرسول  -3

 .http://www.uobabylon.edu.iq/uobcolegesمحاضرة منشورة على االنترنت، 
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