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 الجريدة الرسمية

 
  المعظــــــــــــمملك نائب جاللـــــة العبدهللا الثاني الحسين بن نحن 

 ــــــورــــــــــــــــــدستـــــال ( مــــــــــن 021المـــادة )ـى ـــبمقتضــ

 01/01/2120اء بتاريــخ وبنـاء على ما قــرره مجلـــس الــــوزر

 -نأمر بوضع النظام اآلتي :

 

 2120( لسنة 010نظام رقم )

 نظام التنظيم اإلداري لوزارة االستثمار

 ( من الدستور021صادر بمقتضى المادة )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ويعمن  بن  2120ر لسننة يسمى هذا النظام )نظام التنظيم اإلداري لوزارة االستثما -0المادة 

 من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصنة لانا  -2المادة 

 -أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

 

 وزارة االستثمار. : الوزارة

 وزير االستثمار. : الوزير

 عام الوزارة. أمين : األمين العام

لجنة التخطيط والتنسني  والمتابعنة المشنكلة بمقتضنى أحكنام  : اللجنة

 هذا النظام.

  
 -تتولى الوزارة الماام التالية: -3المادة 

 

تنظنننيم األحكنننام الخاصنننة بالمنننناو  التنموينننة والمنننناو  الحنننرة فننني المملكنننة  -أ

 اا.وتطويرها ووضعاا في خدمة االقتصاد الووني ومراقبة تطبيق

وضننع سياسنننة اسنننتثمارية متطنننورة ووضننع الخطنننط االسنننتراتيجية والبنننرام   -ب

 الالزمة لتحفيز االستثمارات المحلية واألجنبية وترويجاا وتنفيذها. 
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التنسننني  بنننين المسنننتثمرين والجانننات المعنينننة لتسننناي  اإلجنننراءات وتنننذلي   -ج

 .الصعوبات أمام المستثمرين للبدء في ممارسة نشاوام واستمراره

التعرينننا بنننالفرث االسنننتثمارية فننني المملكنننة وتنننوفير المعلومنننات والبياننننات  -د

للمستثمرين والراغبين في االستثمار وتقنديم الخندمات الداعمنة واالستشنارية 

 لام وإصدار األدلة وإعداد الدراسات الخاصة بذلك. 

 إنشنناء المرا ننز التجاريننة ومكاتننب التمثينن  وإقامننة المعننار  وفننت  األسننوا  -هننـ

وتنظيم البعثات التجارينة باندت تنروي  المنتوجنات الوونينة وتسنويقاا وتنمينة 

 الصادرات الوونية وتشجيع االستثمار.

اتخنناذ القننرارات المناسننبة بشننأن ولبننات المصسسننات الخاصننة والعامننة المحليننة  -و

مناا واألجنبية إلقامة المعار  التجارية والصناعية فني المملكنة ومراقبتانا  

د النننوزير بموجنننب تعليمنننات يصننندرها لانننذه ال اينننة الشنننروو علنننى أن يحننند

 والضوابط واألحكام الخاصة بذلك.

 

 -يتكون الايك  التنظيمي للوزارة من: -4المادة 

 الوزير.  -أ 

 األمين العام.  -ب 

 -المديريات التالية: -ج 

 مديرية تروي  االستثمار. -0

 مديرية الصادرات والمعار . -2

 ت والسياسات.مديرية الدراسا -3

 مديرية النافذة االستثمارية. -4

 مديرية خدمات المستثمر. -5

 مديرية التسايالت والحوافز . -6

 مديرية الشرا ة بين القطاعين العام والخاث.  -1

 مديرية التخطيط العمراني للمناو  التنموية والحرة. -8

 مديرية التراخيص والرقابة. -9

 مديرية الشصون المالية. -01

 مديرية الشصون اإلدارية. -00

 مديرية الموارد البشرية. -02

 مديرية الشصون القانونية.  -03
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 -الوحدات التالية: -د

 وحدة الرقابة الداخلية. -0

 وحدة العالقات العامة واإلعالم. -2

 وحدة التطوير المصسسي . -3

 وحدة الحكومة االلكترونية وتكنولوجيا المعلومات. -4

 اتب. وحدة المك -5

 مكتب الوزير. - هـ

 

 -يرتبط بالوزير    من: -أ-5المادة 

 األمين العام. -0
 مديرية الشرا ة بين القطاعين العام والخاث. -2
 مديرية الشصون القانونية . -3

 وحدة الرقابة الداخلية.  -4

 مكتب الوزير.  -5

ن ( من الفقرة )أ( من هذه المنادة  تنرتبط بناألمي4( و)3( و)2مع مراعاة البنود ) - ب

 العام المديريات والوحدات في الوزارة.

 

تشننك  فنني الننوزارة لجنننة تسننمى )لجنننة التخطننيط والتنسنني  والمتابعننة( برئاسننة  -أ -6المننادة -

 -الوزير وعضوية    من:

 األمين العام      نائبا للرئيس . -0

 مديري المديريات ورؤساء الوحدات الذين يسميام الوزير.  -2

 

اسننة األمننور التاليننة وترفننع توصننياتاا للننوزير التخنناذ اإلجننراءات تتننولى اللجنننة در - ب

 -الالزمة بشأناا:

 خطط الوزارة وبرامجاا واألنشطة الخاصة باا وتقييماا. -0

 مشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول تشكيالت الوظائا فياا. -2

 مشروعات القوانين واألنظمة والتعليمات المتعلقة بعم  الوزارة. -3

 أي أمور أخرى يحيلاا الوزير إلياا.  -4
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تجتمننع اللجنننة بنندعوة مننن رئيسنناا أو نائبنن  عننند غيابنن  مننرة علننى األقنن   نن  شننار  - ج

ب بحضنور منا ال يقن  عنن أغلبينة أعضنائاا علنى أن يكنون  ويكون اجتماعانا قانونينا

رئيساا أو نائب  من بينام  وتتخذ توصياتاا بأغلبية أصوات أعضنائاا الحاضنرين 

 ال تساوي االصوات يرج  الجانب الذي صوت مع  رئيس االجتماع . وفي ح

لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من داخ  الوزارة أو منن خارجانا لحضنور اجتمناع  - د

اللجننننة لالسنننترناه برأيننن  فننني األمنننور المعروضنننة عليانننا دون أن يكنننون لننن  حننن  

 التصويت. 

يتنولى تنظنيم جندول أعمالانا  يسمي الوزير أحد موظفي الوزارة أميننا لسنر اللجننة -هـ

 وتدوين محاضر جلساتاا وحفظ قيودها وسجالتاا ومتابعة تنفيذ توصياتاا.

 

للوزير تشكي  أي لجنة دائمة أو مصقتة لتمكين الوزارة من القيام بماامانا  علنى أن  -1المادة 

يحنندد فنني قننرار تشننكيلاا مااماننا وواجباتاننا و يفيننة انعقنناد اجتماعاتاننا واتخنناذ 

 تاا.قرارا

 

يعتبنننر موظفنننو ومسنننتخدمو هيرنننة االسنننتثمار منننوظفين ومسنننتخدمين فننني وزارة  -أ-8المنننادة 

االسننتثمار وتعتبننر خنندماتام فنني وزارة االسننتثمار اسننتمرارا لخنندماتام فنني هيرننة 

 االستثمار.

 

تعتبر العقود واالتفاقيات المبرمة مع هيرة االستثمار و أناا معقودة مع الوزارة  -ب

 ت علي  من حقو  والتزامات.في    ما اشتمل

 

يصنندر الننوزير بننناء علننى تنسننيب األمنين العننام التعليمننات الالزمننة لتنفيننذ أحكننام هننذا  -9المنادة 

 -النظام بما في ذلك ما يلي:

 

 تحديد ماام المديريات والوحدات واألقسام في الوزارة ومسصولياتاا. - أ

لوحنندات التنظيميننة فنني إجننراءات العمنن  وأسنناليب االتصننال والتنسنني  بننين ا - ب

 الوزارة.
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علننى أن  2105( لسنننة 30يل ننى نظننام التنظننيم اإلداري لايرننة االسننتثمار رقننم ) -01المننادة 

يستمر العمن  بالتعليمنات والقنرارات الصنادرة بمقتضناه النى أن تل نى أو تعندل أو 

 يستبدل غيرها باا وفقا ألحكام هذا النظام.

01/01/2120 

 

 

 

 

 وزيرنائب رئيس الوزراء و
  الخارجية وشؤون المغتربين 

  أيمن حسين عبدهللا الصفدي
 

 نائب رئيس  الوزراء 
 ووزير اإلدارة المحلية 

  توفيق محمود حسين كريشان
 رئيس الوزراء
 ووزير الدفاع

 الدكتور بشر هاني محمد الخصاونة
 

 وزير   
 التخطيط والتعاون الدولي 

   ناصر سلطان حمزة الشريدة

 وزير 
 اه والريالمي 

 محمد جميل موسى النجار

 وزير
 النقل  

 المهندس وجيه طيب عبدهللا عزايزه

 وزير 
 األشغال العامة واإلسكان

 المهندس يحيى موسى بيجاينج كسبي
 

 وزير التربية والتعليم
 ووزير التعليم العالي والبحث العلمي 

 الدكتور وجيه موسى عويس عويس 

 وزير
 العدل 

 محمد الزيادات  الدكتور احمد نوري
 

 وزير    
 دولة لشؤون رئاسة الوزراء

 الدكتور ابراهيم مشهور حديثة الجازي
 

 وزير   
 السياحة واآلثار  

 نايف حميدي محمد الفايز

 وزير 
 المالية

 الدكتور محمد محمود حسين العسعس

 وزير 
 الطاقة والثروة المعدنية 

 الدكتور صالح علي حامد الخرابشة
    

 وزير
 الزراعة  

   المهندس خالد موسى شحادة الحنيفات

 

 وزير
  دولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي 

 الدكتور "نواف وصفي" سعيد "مصطفى وهبي" التل

 وزير   
 التنمية االجتماعية  

  أيمن رياض سعيد المفلح 
 

 وزير 
 األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية

 اليلةالدكتور محمد احمد مسلم الخ

 وزير
 الداخلية  

 مازن عبدهللا هالل الفراية

 وزير 
 االقتصاد الرقمي والريادة 

 احمد قاسم ذيب الهناندة
 

 وزير 
 الشباب ووزير  الشؤون السياسية والبرلمانية بالوكالة

 "محمد سالمة" فارس سليمان النابلسي

 وزير 
 دولة لشؤون اإلعالم 

 فيصل يوسف عوض الشبول
 

 وزير 
 عة والتجارة والتموينالصنا

 يوسف محمود علي الشمالي

 وزير
 الصحة

 الدكتور فراس إبراهيم ارشيد الهواري

 وزير 
  البيئة

 الدكتور معاوية خالد محمد الردايدة
    

 وزير  
 دولة للشؤون القانونية 

  وفاء سعيد يعقوب بني مصطفى

 وزير 
 الثقافة

  هيفاء يوسف فضل حجار النجار

 ر وزي 
 العمل 

  نايف زكريا نايف استيتية

 وزير 
 االستثمار

 خيري ياسر عبدالمنعم عمرو لمهندسا
 


