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 مجلس النواب
 دائرة الحوث

 طلب معلومات            لسم بحوث الموازنة                                                                            

 سرود هوشٌار

 -: دورها  ( –الهيئة الوطنية لالستثمار ) نشأتها 

حجر االساس لجذب  وضع على اساسه ذي, وال 31ع لانون االستثمار رلم شر 6002فً عام 

داث الهٌئة حعدة مبادرات استراتٌجٌة منها استمتضمنة االستثمارات االجنبٌة الى العراق , 

لتكون  6002الهٌئة وباشرت عملها فً عام انشأت هذه  6002الوطنٌة لالستثمار , ففً عام 

ً لالستثمار التً تعمل على تعزٌز وتسهٌل ومرالبة االستثمار فً  فً العراق  الخاص وجها

حول احتٌاجات البلد لالستثمار . فمن خالل ؤٌة حول ان للهٌئة الوطنٌة لالستثمار رالعراق . 

ً هٌئات االستثمار فً المحافظات التً انشأت تحت نفس الم االمكان ب , اصبحانون المذكور آنفا

 .دعم احتٌاجات وأولوٌات كل محافظة 

 :  لتسهٌل االستثمار فً العراق , دعا لانون االستثمار الى إنشاء دائرة النافذة الواحدة

تموم جهة واحدة بتولً المٌام بكافة االجراءات المتعلمة بالمستثمرٌن الذٌن ٌسعون لجلب رؤوس 

العراق . تأمل الهٌئة الوطنٌة لالستثمار عن طرٌك تسهٌل سٌر المتطلبات المانونٌة اموالهم الى 

 والتنظٌمٌة التً تواجه المستثمرٌن, والمساعدة فً جمع المعلومات المهمة , تبسٌط االجراءات

ن االجانب عند سعٌهم للدخول الى البلد وهً مسالة ضرورٌة واالدارٌة التً ٌواجهها المستثمر

لفنٌة فً العراق . وحالٌا, ٌساعد ان على اإلعمال وثمرٌن االجانب غٌر المعتادٌها المستٌحتاج ال

أسلوب النافذة الواحدة المستثمرٌن فً الحصول على االجازة االستثمارٌة, ومنحهم استثناءات 

  .من الضرائب والكمارن

 -ٌمكن تلخٌص دور الهٌئة الوطنٌة لالستثمار فٌما ٌلً : 

 ٌموم كادر الهٌئة الوطنٌة لالستثمار بمساعدة المستثمرٌن فً أمور ملئ  :الدعم اللوجستي

استمارة طلب سمة الدخول )الفٌزا( , وحجز الفندق , وتنظٌم عملٌة المدوم من المطار 

والتنمالت من والى الفندق . كما ٌوفر كادر الهٌئة للمستثمرٌن بحث مفصل عن الٌة السوق , 

ري والمؤثرات االلتصادٌة, وخدمات الترجمة الضرورٌة وتفاصٌل عن المناخ االستثما

 .وغٌرها من المعلومات الضرورٌة

 سٌكون بإمكان الهٌئة الوطنٌة لالستثمار مساعدة المستثمرٌن فً  :دعم عملية العمل التجاري

ومن ضمنها إعداد مسودة لدراسة الجدوى المطلوبة  ,التعرف على التوجٌهات والتعلٌمات

ا المستثمر الجل تمدٌم ممترح االستثمار , وتسجٌل الشركة فً وزارة التجارة التً ٌحتاج إلٌه

 .مما ٌؤهله للعمل فً العراق

 بإمكان الهٌئة الوطنٌة لالستثمار تعرٌف المستثمر المحتمل بجهات االتصال :التعريف

المختلفة فً المطاعٌن العام والخاص للتعرف بشكل اوسع بشان فرص االستثمارفً العراق . 

 .وتساعد الهٌئة الوطنٌة لالستثمار أٌضا على خلك شبكة عمل مع الشركاء المحلٌٌن
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ان دورالهٌئة الوطنٌة لالستثمار ال ٌمتصر على تنظٌم اإلعمال اإلدارٌة للمستثمرٌن االجانب , 

الهٌئة الوطنٌة لالستثمار مع المطاع الخاص الى ه وب التداخل واألنفتاح الذي تتبعبل ان أسل

لد أتاح لها تكوٌن الرؤٌة الضرورٌة  ,جانب دورها باعتبارها حلمة الوصل بٌن اإلعمال الدولٌة

الجل تحمٌك سٌاسة عمل راسخة وإبداء التوصٌات الضرورٌة التً تؤدى الى تحسٌن جو العمل 

فً العراق . وعلى المدى الطوٌل , فان هذا سٌكون له دور حاسم بالنسبة للهٌئة الوطنٌة 

تحسٌن مناخ العمل فً  الىار ومن المحتمل ان ٌؤدي الى بناء النجاحات األخٌرة لالستثم

 .العراق

      لالستثمار فً العراق إمكانٌات هائلة ستعود بالفائدة لكل من المستثمرٌن والشعب العرالً 

لالستثمار هً ان تكون حلمة الوصل بٌن المستثمرٌن والمشارٌع  مسؤولٌة الهٌئة الوطنٌةو

 .الناجحة التً تتعلك باالحتٌاجات الضرورٌة للعراق ولتضمن توفر البٌئة لدخول سهل الى البلد

هيئة الوطنية لالستثمار بعيداً عن المشاريع االستثمارية التي تنفذ عن الوبذلك يكون دور    

 طريق الموازنة االستثمارية وال توجد اي عالقة بين الهيئة الوطنية لالستثمار والمشاريع

 . ذة من قبل الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارةاالستثمارية المنف

 


