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المادة ()1

ٌسمى هذا النظام (نظام التنظٌم اإلداري لهٌئة االستثمار لسنة  )2015وٌعمل به من تارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة.
المادة ()2

ٌكون للكلمات والعبارات التالٌة حٌثما وردت فً هذا النظام المعانً المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرٌنة على غٌر ذلك:
الهٌئة :هٌئة االستثمار.
الرئٌس :رئٌس الهٌئة.
األمٌن العام :امٌن عام الهٌئة.
المدٌرٌة :أي مدٌرٌة فً الهٌئة.
الوحدة :أي وحدة فً الهٌئة.
المكتب :أي مكتب للهٌئة داخل المملكة او خارجها.
اللجنة :لجنة التخطٌط والتنسٌق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
المادة ()3

ٌتكون الهٌكل التنظٌمً للهٌئة من-:
أ -مجلس االستثمار.
ب -الرئٌس.
ج -األمٌن العام.
د -المدٌرٌات التالٌة-:
 -1مدٌرٌة تروٌج االستثمار.
 -2مدٌرٌة الصادرات والمعارض.
 -3مدٌرٌة الدراسات والسٌاسات.
 -4مدٌرٌة النافذة االستثمارٌة.
 -5مدٌرٌة خدمات المستثمر.
 -6مدٌرٌة التسهٌالت والحوافز.
 -7مدٌرٌة التخطٌط العمرانً للمناطق التنموٌة والحرة.

 -8مدٌرٌة التراخٌص والرقابة.
 -9مدٌرٌة الشؤون المالٌة.
 -10مدٌرٌة الشؤون اإلدارٌة.
 -11مدٌرٌة الموارد البشرٌة.
 -12مدٌرٌة الشؤون القانونٌة.
هـ -الواحدات التالٌة:
 -1وحدة الرقابة الداخلٌة.
 -2وحدة العالقات العامة واإلعالم.
 -3وحدة التطوٌر المؤسسً.
 -4وحدة الحكومة االلكترونٌة وتكنولوجٌا المعلومات.
 -5وحدة المكاتب.
و -المستشارٌن.
ز -مكتب الرئٌس.
المادة ()4

أٌ -رتبط بالرئٌس كل من -:
 -1األمٌن العام .
 -2مدٌر وحدة الرقابة الداخلٌة .
 -3المستشارٌن .
 -4مدٌر مكتب الرئٌس.
بٌ -رتبط مدٌرو المدٌرٌات ورؤساء الوحدات باألمٌن العام.
المادة ()5

أ -تشكل فً الهٌئة لجنة تسمى (لجنة التخطٌط والتنسٌق والمتابعة) برئاسة وعضوٌة كل من-:
 -1األمٌن العام نائبا للرئٌس.
 -2مدٌري المدٌرٌات و رؤساء الوحدات الذٌن ٌسمٌهم الرئٌس.
ب -تتولى اللجنة دراسة األمور التالٌة وترفع توصٌاتها للرئٌس التخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها-:
 -1خطط الهٌئة وبرامجها واألنشطة الخاصة بها وتقٌٌمها.
 -2مشروع الموازنة السنوٌة للهٌئة وجدول تشكٌالت الوظائف فٌها.
 -3مشروعات القوانٌن واألنظمة والتعلٌمات المتعلقة بعمل الهٌئة.
 -4أي أمور أخرى ٌحٌلها الرئٌس إلٌها.
ج -تجتمع اللجنة بدعوة من الرئٌس أو نائبه عند غٌابه مرة على األقل كل شهر وٌكون اجتماعها قانونٌا بحضور ما ال ٌقل عن أغلبٌة أعضائها
على أن تكون من بٌنهم الرئٌس أو نائبه وتتخذ توصٌاتها بأغلبٌة أصوات أعضائها على األقل.
د -لرئٌس اللجنة دعوة أي من موظفً الهٌئة أو أي شخص من خارجها للمشاركة فً اجتماعات اللجنة لالستئناس برأٌه فً األمور المعروضة

علٌها دون أن ٌكون له حق التصوٌت.
هـٌ -سمً الرئٌس أحد موظفً الهٌئة أمٌنا لسر اللجنة ٌتولى تنظٌم جدول أعمالها وتدوٌن محاضر جلساتها وحفظ قٌودها وسجالتها ومتابعة تنفٌذ
توصٌاتها.
المادة ()6

للرئٌس تشكٌل أي لجنة دائمة أو مؤقتة ٌتطلبها قٌام الهٌئة بمهامها ،على أن ٌحدد فً قرار تشكٌلها مهامها وكٌفٌة عقد اجتماعاتها واتخاذ
قرارتها.
المادة ()7

ٌصدر الرئٌس التعلٌمات الالزمة لتنفٌذ أحكام هذا النظام بما فً ذلك-:
أ -مهام المدٌرٌات والوحدات واألقسام ومسؤولٌاتها.
ب -اجراءات العمل وأسالٌب اإلتصال والتنسٌق بٌن المدٌرٌات والوحدات واألقسام فً الهٌئة.
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والمشار إلٌه هنا وفٌما بعد باالسم المختصر نظام رقم  31لسنة(  2015نظام التنظٌم اإلداري لهٌئة االستثمار لسنة)2015

