� إ�س ��تناد ًا �إل ��ى اح ��كام البن ��د (ثانياً) م ��ن المادة ( )30م ��ن قانون
اال�ستثمار رقم ( )13ل�سنة � 2006صدر النظام الداخلي الآتي :
نظام رقم ( )3لسنة  2009النظام الداخلي
لهيئة االستثمار في المحافظة
غير المنتظمة في إقليم

الفصل األول

ت�شكيل الهيئة
الم ��ادة  -1-تت�ش ��كل هيئ ��ة اال�ستثمار ف ��ي المحافظة غي ��ر المنتظمة في
اقلي ��م م ��ن عدد من الأع�ض ��اء ال يقل عن (� )7سبعة بمن فيهم رئي�س الهيئة
ونائب ��ه بتر�شيح من المحافظ وم�صادق ��ة مجل�س المحافظة وفق ال�شروط
المن�صو� ��ص عليه ��ا ف ��ي البند (ثانياً) م ��ن المادة ( )5م ��ن القانون وترتبط
بالمحافظ وتخ�ضع لرقابة مجل�س المحافظة.
المادة -2-
�أوالً :ير�أ� ��س الهيئ ��ة موظف بدرجة مدير عام حا�ص ��ل على �ش ��هادة جامعية
�أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة واالخت�صا�ص ويعين وفق ًا للقانون ويكون
الم�س� ��ؤول عن تنفيذ �سيا�سة الهيئة وت�ص ��در ب�أ�سمه التعليمات والقرارات
والأوامر في كل ما يتعلق بمهام الهيئة.
ثاني� �اً :لرئي� ��س الهيئة نائ ��ب بدرجة معاون مدير عام حا�ص ��ل على �ش ��هادة
جامعية �أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة واالخت�ص ��ا�ص وي�ساعدالرئي�س
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في �إدارة �ش�ؤون الهيئة.
المادة  -3-لرئي�س الهيئة تخويل بع�ض مهامه �إلى نائب الرئي�س �أو �أي
من موظفي الهيئة.
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الفصل الثاني

مجل�س الإدارة
المادة -4-
�أوالً :يتكون مجل�س ادارة الهيئة من االع�ض ��اء المن�صو�ص عليهم في المادة
( )1من هذا النظام الداخلي.
ثانياً :يتولى مجل�س االدارة المهام الآتية:
�أ -اج ��راء التخطيط اال�س ��تثماري وت�ش ��جيع اال�س ��تثمار ف ��ي المناطق
الخا�ضعة للمحافظة التي لم تنتظم في اقليم.
ب -منح �إجازة اال�ستثمار للم�شاريع التي تقع �ضمن المناطق الخا�ضعة
للمحافظة التي لم تنتظم في اقليم ماعدا ما يدخل في �أخت�ص ��ا�ص
الهيئة الوطنية لال�ستثمار �أو مجل�س الوزراء وفق ًا للقانون.
ج� �ـ -فتح فروع في المناطق الخا�ض ��عة للمحافظة الت ��ي لم تنتظم في
اقليم بالت�شاور مع الهيئة الوطنية لال�ستثمار.
د -تزوي ��د الهيئ ��ة الوطنية لال�س ��تثمار بالمعلومات الالزمة الخا�ص ��ة
بالمناط ��ق الخا�ض ��عة للمحافظة العداد الخارطة اال�س ��تثمارية في
جمهورية العراق.
هـ -اع ��داد قوائ ��م بفر�ص اال�س ��تثمار في الم�ش ��اريع اال�س ��تثمارية في
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المناطق الخا�ضعة للمحافظة التي لم تنتظم في اقليم.
ثالثاً :لمجل�س االدارة اال�ستعانة بخبراء ومكاتب ا�ست�شارية حكومية او غير
حكومية لال�ستفادة منها في مجال عملها.
رابعاً :يتقا�ضى اع�ضاء مجل�س ادارة الهيئة من القطاع الخا�ص مكاف�أة مالية
مقطوعة تعادل ما يتقا�ض ��اه معاون المدير العام من راتب ومخ�ص�صات
عدا مخ�ص�صات المن�صب.
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الفصل الثالث

الهيكل التنظيمي للهيئة
المادة  -5-تتكون الهيئة من:
�أوالً :الق�سم القانوني.
ثانياً :الق�سم االداري والمالي.
ثالثاً :الق�سم االقت�صادي والفني.
رابعاً :ق�سم العالقات العامة.
خام�ساً :ق�سم النافذة الواحدة وخدمات الم�ستثمرين.
�ساد�ساً :ق�سم الرقابة والتدقيق الداخلي.
�سابعاً :مكتب رئي�س الهيئة.
الم ��ادة  -6-يدي ��ر الأق�سام المن�صو�ص عليها في البن ��ود (�أوالً) و(ثانياً)
و(ثالث� �اً) و(رابع� �اً) و(خام�س� �اً) و(�ساد�س� �اً) من الم ��ادة ( )5من ه ��ذا النظام
موظف بعنوان مدير حا�صل على �شهادة جامعية �أولية في الأقل ومن ذوي
الخبرة واالخت�صا�ص.
المادة  -7-الق�سم القانوني :يتولى هذا الق�سم درا�سة واعداد م�شروعات
القواني ��ن واالنظم ��ة واالنظم ��ة الداخلي ��ة والتعليم ��ات ذات العالق ��ة بعم ��ل
الهيئ ��ة و�إب ��داء الر�أي والم�ش ��ورة في اال�ستف�سارات الت ��ي تطلب منه ويتكون
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من ال�شعب �آالتية-:
�أوالً�:ش ��عبة اال�ست�شارات :تتولى �إبداء الر�أي والم�شورة في كل ما يطلب منها
بم ��ا في ذلك �إب ��داء ال ��ر�أي بالأمور الوظيفية و�ش� ��ؤون الخدم ��ة المدنية
والقيام بالأعمال التي يكلفها بها مدير الق�سم.
ثانياً� :ش ��عبة الدرا�س ��ات والتطوير :تتولى اعداد الدرا�س ��ات والبحوث التي
يقت�ض ��يها تحلي ��ل القوانين والأنظم ��ة والتعليمات و�أعداد التو�ص ��يات في
�ش� ��أنها واقت ��راح و�أعداد م�ش ��اريع القواني ��ن الجديدة وتعدي ��ل القوانين
النافذة والقيام بالأعمال التي يكلفها بها مدير الق�سم.
ثالثاً� :شعبة التدقيق :تتولى تدقيق طلبات منح �إجازة اال�ستثمار والت�أكد من
تحقق ال�شروط القانونية الالزمة لمنح هذه الإجازة وتقديم المقترحات
ذات العالقة بت�س ��هيل �إجراءات منح الإجازة وت�أ�سي�س الم�شاريع والقيام
بالأعمال التي يكلفها بها مدير الق�سم.
الم ��ادة  -8-الق�س ��م الإداري والمالي :يتولى ه ��ذا الق�سم تنظيم �ش�ؤون
العاملي ��ن ف ��ي الهيئ ��ة وكل م ��ا يتعل ��ق ب�أم ��ور خدماته ��م وتقدي ��م الخدمات
الإداري ��ة المختلفة لت�شكيالت الهيئة بما ي�ضمن ح�سن �سير العمل وتنظيم
الأم ��ور المحا�سبي ��ة والمالي ��ة ومه ��ام التدقي ��ق ال�ساب ��ق والالح ��ق لل�صرف
والإ�شراف على �صيانة �أبنية وموجودات الهيئة وتنفيذ التوجيهات والأوامر
التي ت�صدر من رئي�س الهيئة ويتكون من ال�شعب الآتية:
�أوالً� :ش ��عبة الأفراد :تتولى تنظيم �ش�ؤون العاملين في الهيئة وتطبيق احكام
قوانين وقواعد الخدمة والتعليمات ال�صادرة بموجبها.
ثانياً� :ش ��عبة الموارد الب�ش ��رية :تتولى اقتراح مالك الهيئة وتنفيذه وتقدير
احتياجات الهيئة من القوى العاملة وتنظيم الأمور الإدارية للموظفين.
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ثالثاً� :ش ��عبة ال�ش� ��ؤون المالية :تتولى اعداد تقديرات موازنة الهيئة ومتابعة
تنفيذه ��ا واع ��داد م�س ��تندات ال�ص ��رف والقب� ��ض لجميع الم�ص ��روفات
والمقبو�ض ��ات الخا�صة بالهيئة والقيام بالتدقيق ال�سابق لل�صرف لجميع
المعامالت المحا�سبية والمالية وم�سك ال�سجالت الح�سابية الالزمة.
رابع� �اً� :ش ��عبة الخدمات :تتولى تقديم الخدم ��ات االدارية بما يمكن موظفي
الهيئ ��ة م ��ن انجاز مهامه ��م  ,وتتولى �ص ��يانة مباني الهيئ ��ة وموجوداتها
واال�شراف على نظافتها ومتابعة تنفيذ البنايات الجديدة وادامة و�سائط
النقل واال�ش ��راف على حركتها وم�س ��ك ال�س ��جالت الخا�ص ��ة بها وتوفير
م�ستلزمات العمل واالجهزة والمعدات والقرطا�سية واال�ستن�ساخ.
خام�ساً� :ش ��عبة ال�صادرة والواردة :تتولى ت�سجيل وترقيم البريد الوارد الى
الهيئة وال�صادر منها.
�ساد�س� �اً� :ش ��عبة الأر�ش ��يف االلكترون ��ي  :تتولى �أر�ش ��فة الق ��رارات والأوامر
وغيرها من الكتب الر�سمية  ,الواردة الى الهيئة وال�صادرة منها.
الم ��ادة  -9-الق�س ��م االقت�ص ��ادي والفن ��ي :يتول ��ى ه ��ذا الق�س ��م �إع ��داد
الدرا�سات التي تعنى بت�شجيع اال�ستثمار وتقويم درا�سات الجدوى المقدمة
للهيئ ��ة من الم�ستثمرين والأ�شراف على �إعداد البرامج التدريبية الخا�صة
بتطوي ��ر العاملين في الهيئ ��ة بهدف رفع م�ستوى االداء لديهم ويتكون من
ال�شعب االتية:
�أوالً� :شعبة التخطيط والدرا�سات :تتولى اعداد التقارير والدرا�سات المتعلقة
بن�ش ��اط الهيئة و�سبل النهو�ض بها وتقويم درا�س ��ة الجدوى المقدمة �إلى
الهيئة من الم�ستثمر.
ثانياً� :شعبة التن�سيق مع هيئات اال�ستثمار  :تتولى التن�سيق مع الهيئة الوطنية
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لال�ستثمار وهيئة اال�ستثمار في الإقليم �أو المحافظات االخرى.
ثالث� �اً� :ش ��عبة نظ ��م المعلوم ��ات :تتولى تن�س ��يق وبرمج ��ة ومتابع ��ة وتطوير
اعم ��ال وتطبيق ��ات الحا�س ��بة االلكترونية وت�ش ��غيل اجهزتها واال�ش ��راف
عل ��ى تطبيقاتها ف ��ي الهيئة واع ��داد الدرا�س ��ات والمقترح ��ات المتعلقة
بتطوير مكننة اعمال الهيئة بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالم�ش ��اريع
اال�ستثمارية والم�ستثمرين وتزويد االق�سام االخرى للهيئة بما يطلب منها
من معلومات.
المادة  -10-ق�سم العالقات العامة :يتولى هذا الق�سم تنظيم المعار�ض
والم�ؤتمرات والندوات التي تقررها الهيئة وا�ستقبال ال�ضيوف والت�شريفات
والإعالم والترويج للم�شاريع اال�ستثمارية ويتكون من ال�شعب الآتية:
�أوالً� :ش ��عبة العالقات :تتولى التن�س ��يق مع الدوائر وال ��وزارات ذات العالقة
ومتابعة ا�ص ��دار الجوازات والت�أ�ش ��يرات للوفود المغ ��ادرة والوافدة و�أية
مهام اخرى بتكليف من رئي�س الهيئة وتهيئة وت�أمين متطلبات ال�ض ��يافة
الت�شريفات الخا�صة بالهيئة بما في ذلك ا�ستقبال ال�ضيوف وتوديعهم.
ثانياً� :ش ��عبة االعالم :تتولى تغطية الن�شاطات الأ�ستثمارية بو�سائل الإعالم
الم�س ��موعة والمرئي ��ة والمق ��ر�ؤة واع ��داد م�س ��تلزمات اقام ��ة الن ��دوات
والم�ؤتم ��رات والمعار� ��ض الت ��ي تنظمه ��ا الهيئة بالتن�س ��يق م ��ع الجهات
المعنية.
ثالث� �اً� :ش ��عبة المتابعة :تتولى اع ��داد وتنفيذ �س ��تراتيجية متكاملة للترويج
لال�س ��تثمار في المناطق الخا�ض ��عة للمحافظة التي ل ��م تنتظم في اقليم
على �ضوء الخارطة اال�س ��تثمارية واعداد برامج ترويجية ت�ساعد في رفع
م�ستوى الوعي اال�ستثماري من خالل و�سائل االعالم المتنوعة والإ�شراف
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على مكاتب وفروع الهيئة ومتابعة ا�صدار من�شورات الهيئة من المطبوعات
والدوريات.
الم ��ادة  -11-ق�س ��م الناف ��ذة الواح ��دة وخدم ��ات الم�ستثمري ��ن  :يتول ��ى
ه ��ذا الق�س ��م التن�سيق مــ ��ع ال ��وزارات والجهات غي ��ر المرتبطة ب ��وزارة التي
له ��ا عالق ��ة بالن�شاط اال�ستثم ��اري لغر�ض �إ�صدار �إج ��ازة اال�ستثمار وتقديم
الخدم ��ات والإر�ش ��ادات لطالب ��ي �إجــ ��ازة اال�ستثم ��ار و�إعالمه ��م بالإجراءات
المتخذة ب�صدد تلك الطلبات ويتكون من ال�شعب الآتية:
�أوالً� :ش ��عبة اال�س ��تعالمات :تتولى ا�س ��تقبال طالبي �إجازة اال�ستثمار وت�سلم
طلباتهم وت�سجيلها و�إر�ش ��ادهم ومتابعة طلباتهم و�إعالمهم بالإجراءات
المتخذة ب�صددها.
ثانياً� :شعبة التن�س ��يق :تتولى التن�سيق مع الوزارات والجهات غير المرتبطة
ب ��وزارة التي يدخل الن�ش ��اط اال�س ��تثماري �ض ��من اخت�صا�ص ��ها وتنظيم
�ش� ��ؤون ممثلي هـذه الوزارات والجهات وتحديد مكان وزمان تواجدهم �أو
ح�ضورهم في الهيئة.
ثالث� �اً� :ش ��عبة المندوبي ��ن :تتول ��ى النظر في طلبات الح�ص ��ول عل ��ى �إجازة
اال�س ��تثمار من ممثلي ومندوبي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة
ذات العالقة ووفق الإجراءات والمدد المن�صو�ص عليها قانوناً.
المادة -12-ق�سم الرقابة والتدقيق الداخلي  :يتولى هذا الق�سم تدقيق
م�ستندات القــب�ض وال�صرف المتعلقة ب�إيرادات ونفقات الهيئة والرقابة على
تنفـــيذ القوانين والأنظمة والتعليمات والإجراءات و�أ�ساليب العمل وتقديم
المقترحات المتعلقة بتطورها ومتابعة تقارير ديـــوان الرقابة المالية ورفع
التو�صيات �إلى رئي�س الهيئة في �ش�أن نتائج التدقيق والمراقبة.
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المادة  -13-مكتب رئي�س الهيئة :يرتبط برئي�س الهيئة ويديره موظف
بعنوان رئي�س مالحظين حا�صل على �شهادة جامعية �أولية في الأقل ومــن
ذوي الخبرة واالخت�صا�ص يتولى تنظيم مرا�سالت رئي�س الهيئة.
الم ��ادة  -14-ينف ��ذ هذا النظ ��ام الداخلي م ��ن تاريخ ن�شره ف ��ي الجريدة
الر�سمية.
نوري كامل المالكي
رئي�س مجل�س الوزراء
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