
بعد االنهيار املدمر الذي ع�سف باالقت�ساد العراقي عام 1990 
، وبقاء العراق حتت طائلة البند ال�سابع ، بات من ال�سعوبة 
اإال من  التغيري  النهو�ش باالقت�ساد يف مرحلة مابعد  بامكان 
مبجمل  تنه�ش  التي  والت�سريعات  القوانني  منظومة  خالل 
االقت�ساد  واأركان  واأعمدة  الأ�س�ش  اجلديد  البناء  عملية 

العـــراقــي يف املفا�سل احليوية للقطاعني العام واخلا�ش . 
الوطني والعربي والعاملي والبحث  املحلي  ا�ستقطاب اال�ستثمار  ال�سليم واملنطقي والعلمي نحو  التوجه  فجاء 
بني ماهو را�سخ ور�سني من بني ال�سركات وخلق اأجواء �سفافة ونقية يف التناف�ش ملنح الفر�ش اال�ستثمارية لها ، 
�سيما وان العراق بات من البلدان الواعدة اقت�ساديًا الحت�سانه اال�ستثمارات الداخلية واخلارجية المتالكه 
كل املقومات وموؤهالت البناء من ثروات وطنية وموارد ب�سرية عاملة وكفاءات وعقول علمية تتطلع لبناء 

عراق مزدهر .
ومن هنا بداأت احلركة تدب يف مفا�سل املجتمع العراقي مبكرا بهذا االجتاه بعد التغيري مبا�سرة بن�ساط قطاع 
اال�ستثمار يف جماالت ال�سناعة الوطنية وقطاعات الزراعة والتجارة والبنى التحتية يف جماالت االإ�سكان 
النمو  معدالت  يف  ملحوظة  زيادات  حتقيق  بهدف  والتعليم  والرتبية  ال�سحي  والتاأمني  واملوا�سالت  والطرق 

لالإ�سالح االقت�سادي يف بنية املجتمع و�سوال لتاأمني الرفاه االجتماعي وحت�سني الو�سع اأملعا�سي للمواطن .
البناء واالأعمار والنهو�ش  اأوؤكلها على �سعيد  التي بداأت توؤتي  والت�سريعات  القوانني  اأثار منظومة  ومن بني 
2010حيث  ل�سنة   )2( رقم  بالقانون  املعدل    2006 )13(ل�سنة  رقم  اال�ستثمار  قانون  الوطنية  بال�سناعة 
وتتدافع  تتزاحم  بداأت  التي  العاملية  ال�سركات  كربيات  اأمام  اال�ستثمار  جمالت  يف  وا�سعة   اأفاق  بفتح  �سرع 
للح�سول على فر�ش اال�ستثمار وتداول روؤو�ش اأموال  كبرية يف م�ساريع نه�سوية  وتنموية  خمتلفة  يف كافة 
والت�سريعات  القوانني  القانون وغريه من  لهذا  ملا   ، �سمالنا احلبيب  واإقليم كرد�ستان يف  العراقية  املحافظات 
ليكفل من خاللها تقدمي  الت�سريع  العراقي عند  املُ�سرع  اأثر ومزايا مهمة حددها  االقت�سادية االأخرى  من 
التطمني وال�سمانات لروؤو�ش االأموال الوافدة لال�ستثمار اإىل جانب جملة الت�سهيالت والإعفاءات الكمر كية 
وال�سريبية والت�سهيالت امل�سرفية ل�سمان مرونة حركة التداول وبخا�سة يف امل�ساريع االإ�سرتاتيجية الكربى 

ناأمل لعراقنا العزيز دوام التقدم والرقي والزدهار 
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