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ملخص البحث

إن تعريف اإلستثمار وفق رؤية قانونية واقتصادية (أبنه انتقال رؤوس األموال األجنبية
والتقنيات الفنية واإلدارية األجنبية املتطورة) للمسامهة يف تنمية تطوير البلد املضيف عن طريق
الشركات الوليدة مبشاركة رأس املال الوطين .ومن خالل وجود وسائل احلماية القانونية اليت
تشجع قدوم املستثمر األجنيب للمشاركة يف التنمية االقتصادية لذلك البلد املضيف الذ رمر
مبرحلة انتقالية والتوجه حنو اقتصاد السوق ويسعى إىل حترير اقتصاده من االعتماد على القطاع
العام وتوجيهه إىل اخلصخصة لزايدة ثقة املستثمرين يف التعامل .وكما جاء يف قانون اإلستثمار
العراقي رقم ( )13لسنة 2006م النافذ منح املشاريع احلاصلة على إجازة اإلستثمار
(كالضماانت واالمتيازات واالعفاءات من الضرائب والرسوم) ،كتسهيالت إضافية مبا يؤمن
تعزيز القدرات التنافسية لتلك املشاريع اإلستثمارية.
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Abstract
The definition of investment based on a legal and economic
vision is transferring the foreign capitals and advanced technical and
administrative techniques to contribute to the development of the host
country through nascent companies by engaging the national capital.
Through the availability of legal protections that encourage the
arrival of a foreign investor to participate in the economic
development for that host country . In order for such country passing
through transitional stage to go forward toward setting its economy
free from its dependence on public sector and to privatize it to
increase investor confidence. As stated in the valid Iraqi Investment
Law No. (13) for the year 2006 which grants projects that have an
investment license (such as guarantees, concessions and exemptions
from taxes and fees) additional facilities in a way that enhances the
competitive capabilities for those investment projects.

