
 وظيفة قيادية شاغرة

، فعلى من تتوافر فيه متطلبات إشغال هذه الوظيفة التقدم  امين عام هيئة االستثمارتعلن رئاسة الوزراء عن توفر شاغر 
( على ان يرفق مع الطلب السيرة https://empreq.pm.gov.joبطلب من خالل الرابط االلكتروني على موقع رئاسة الوزراء )

مؤهالت العلمية والشهادات المهنية وشهادات الخبرة والوثائق المعززة للكفايات القيادية واالدارية المطلوبة الذاتية وصور عن ال
للوظيفة، وسيتم استبعاد أي طلب غير مستوفي لألوراق الثبوتية المطلوبة، ويحصل كل من تقدم بطلب على إشعار الكتروني يفيد 

( ولمدة اسبوع من www.pm.gov.joالوظيفة على الموقع اإللكتروني لرئاسة الوزراء ) باستالم طلبه، علمًا بأنه سيتم اإلعالن عن
 .10/2021/ 4تاريخ 

 
 

 متطلبات وخصائص الوظيفة
 الهدف العام

لتعزيااز  مجوالمشاااركة فااي إعااداد السياسااات والباارا تحقيااق التنميااة االقتصااادية الشاااملة والمسااتدامةماان خااالل  لبيئااة اإلسااتثماريةفااي ا االرتقاااء    
فااي  االقتصااادي االزدهااارلتحقيااق  المحليااة االسااتثماراتوتمكااين  وتحفيزهااا والتاارويج لهااا، االسااتثمارات واسااتقطاب بالعمليااات اإلسااتثماريةالثقااة 
 .المحلية والدوليةدعم الصادرات الوطنية ، وتنظيم عملية اقامة المعارض ، و المملكة

 :للوظيفةالمهام والمسؤوليات 

 نية:المهام الف

في وضع الخطط والبرامج الالزمة لتنفيذ السياسة االستثمارية المتعلقة بجذب وترويج االستثمارات المحلية واألجنبية لتعزيز  المساهمة .1
 .ودعم الصادرات المحلية والمعارض  الثقة في البيئة االستثمارية في المملكة

 يات قطاع االستثمار في المملكة.المشاركة في تحديد مؤشرات أداء رئيسية على مستوى استراتيج .2

الدراساات والمساوحات الالزماة بشاأن االساتثمارات المساتهدفة محلياًا ودولياًا لغاياة معرفاة الفارة االساتثمارية فااي  عاداداإلشارا  علاى إ  .3
 المملكة والتعريف بها.

إجاراءات التساجيل  بسايطفاي مجاال ت يةاالساتثمار تقديم مستوى عاال  مان الخادمات ليات العمل الكفيلة باإلشرا  على وضع البرامج وآ .4
 .باالستثمارخالل إطار زمني محدد وتوفير كافة التسهيالت والخدمات للمستثمرين بعد البدء االستثمارية والترخية للمشاريع 

 نما الموافقاات علاى والحصاول مشااريعال تارخيةسالساة عملياة تساجيل و  ضامانو الواحادة ة ساتثمارياال نافاذةاإلشارا  علاى تطاوير ال .5
 . بها المعمول التشريعات وفق المعنيةا الجهات

 .وتحفيزها على التوسع وعملية اعادة االستثمار القائمة االستثمارية المشاريع متابعة .6

 متابعة شؤون المطورين الرئيسين للمناطق التنموية )شركات التطوير( والمناطق الحرة ومتابعة تطبيق اتفاقيات التطوير.  .7

صدار للمستثمرين والبيانات المعلومات وتوفير المشورة تقديمزمة لاعتماد اآلليات الال .8  .بذلك الخاصة األدلة وا 

 عمال مكاتب الهيئة التمثيلية في المملكة وفي الخارج.االشرا  على أ  .9

 المهام اإلدارية: 

 وضمان تحسين جودتها.  هيئةال تقدمهااالشرا  على تطوير الخدمات التي  .1

 والبرامج التنفيذية الالزمة. هيئةالخطط االستراتيجية لل اإلشرا  على تطوير وتنفيذ .2

 بما يحقق الكفاءة والفاعلية اإلدارية. هيئةمتابعة وتقييم األداء المؤسسي لل .3

 إلقرارها. رئيسللورفعها  ، وجدول تشكيالت الوظائف فيه هيئةاإلشرا  على إعداد مشروع الموازنة السنوية العامة لل .4

 .وتنظيم الشؤون اإلدارية والمالية والموارد البشرية وتنميتها هيئةي للإدارة الجهاز التنفيذ  .5



 .رئيسال أو أي صالحيات يفوضه بها رئيسالأي مهام أو مسؤوليات أخرى يكلفه بها  .6

 

 العالقات الوظيفية:
 العالقات الداخلية

 
  العالقات الخارجية

 وزارة المالية. -

 وزارة التخطيط والتعاون الدولي. -

 اعة األردنغرفة صن -

 غرفة تجارة األردن. -

 البنك المركزي. -

 وزارة الصناعة والتجارة. -

 وزارة العمل. -

 دائرة الجمارك األردنية. -

 دائرة ضريبة الدخل والمبيعات. -
 وزارة السياحة واألثار. -

  وزارة الزراعة. -

 المنشأت الفندقية والسياحية. -

 مراكز المؤتمرات والمعارض. -

 المراكز التجارية. -

 طاع الخاة العاملة في مجال االستثمار.مؤسسات الق -

 أي جهات أخرى ذات عالقة. -
 

 متطلبات إشغال الوظيفة
 المؤهالت العلمية -1

 األساسية - أ
 وأي تخصة ذإدارة األعمال أو الهندسة الصناعية أو العلوم المالية والمصرفية أو  أو العلوم اإلدارية االقتصاد أو بكالوريوس في -

 .عالقة
 

 المرغوب بها  - ب
أي  إدارة األعمال أو الهندسة الصناعية أو العلوم المالية والمصرفية أو أو أو العلوم اإلدارية االقتصاد في لماجستير أو الدكتوراها -

 .عالقة وتخصة ذ
 شهادات مهنية متخصصة بمجال العمل -

 
 

 الخبرات العملية -2
 األساسية -
 مجاالت:متخصصة على األقل في  وات( سن10( سنة خبرة عملية منها )15) -

   ومتابعتها وتقييمها.االستثمارية  إدارة المشاريع -
 التنموية.اإلستثمارية و المشاريع وتسجيل تراخية  -



 مشاريع اإلستدامة المالية واإلقتصادية. إدارة ال -

 ترويج المشاريع االستثمارية وجذبها. -
شرافية. منها )قيادية  وظائف( سنوات خبرة في 7) -  ( سنوات وظائف قيادية.3وا 

 

 المرغوب بها  -
 خبرة في:

 إدارة المعارض التجارية والصناعية. -

 مجال اإلصدار والتصدير. -
 إعداد دراسات الجدوى االقتصادية وتحليل التكاليف واألرباح. -
 .تحليل المخاطر -

 

 

 الكفايات الوظيفية: -3
 مؤشرات تقييم الكفاية عامةالكفايات ال

 هيئةالتطوير رؤية 
 بالعمل. يضع رؤية واضحة لالرتقاء -
 دًا.يخطط للمستقبل ويحلل أكثر المسائل تعقي -

 هدافاالتحقيق 
 واألهدا  القطاعية والوطنية. هيئةيوائم بين األهدا  اإلستراتيجية الخاصة باألمانة العامة لل -
 .الخطة االستراتيجيةاألهدا  الواردة في يضع مؤشرات ومستهدفات واضحة لتحقيق  -

 بناء العالقات والشراكات
 

 .هيئةيحدد الشاركاء الرئيسايين لل -

 يشبك مع الشركاء المحتملين. -

 وحل النزاعات.تفاوض المهارات يمتلك  -

 البشريةو ادارة الموارد المالية، 
 .الموارد البشريةيضع خطط إلدارة وتطوير  -
 المالية بكفاءة. الموارد يدير -

 المساءلة
 .تخذة من قبلهتحمل كامل المسؤولية عن نتائج القرارات المي -
 .المهام المطلوبة منهم إلنجاز نالمرؤوسيم يقييو  يتابع -

 

 : الكفايات الفنية -4

 .الخارجية للعمل وطبيعته ومجاله المعرفة في البيئة -  المعرفة في مجال العمل
 المعرفة بالخطط والبرامج الالزمة لتنفيذ السياسة االستثمارية. -
 رات المحلية واألجنبية.المعرفة بطرق جذب وترويج اإلستثما -
 المعرفة بالبيئة اإلستثمارية في المملكة. -
 بشؤون شركات التطوير والمناطق الحرة. المعرفة -
 بتشريعات تسجيل وتراخية المشاريع اإلستثمارية. المعرفة -
 .هيئةالبالتوجهات والسياسات في مجال عمل  المعرفة -
 .ملالع حقلالمستجدات والمنهجيات الحديثة في بمعرفة ال -

  للعمل.بالتشريعات الناظمة  المعرفة - للعمل تطبيق التشريعات الناظمة 
 النافذة. وفقا للتشريعات عملمعالجة التحديات التي تواجه الالقدرة على  -

  .للعملالمشاركة في وضع السياسة العامة  - لعمللرسم السياسات العامة 
  العمل.اقتراح البرامج واآلليات لتنظيم  -

 التأكد من حسن ودقة تطبيق المواصفات والمقاييس والمعايير المعتمدة وفقا للتشريعات النافذة. - -صفات والمقاييس تطبيق الموا



 والمعايير الدولية 
تفاقيات الثنائية بين المملكة والدول االمتابعة والتأكد من حسن تطبيق لتبني المنهجيات الفّعالة ل - عقد وتنفيذ ومتابعة االتفاقيات

 .كذلك االتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيهااألخرى و 
اعداد البحوث والدراسات لتطوير 

 العمل
  .عملالاإلشرا  على إعداد البحوث والدراسات الالزمة لتطوير  -
 .هيئةاالشرا  على إصدار النشرات والتقارير الدورية عن أنشطة ال -

والبرامج التنفيذية الالزمة لتطبيق السياسة  هيئةفيذ الخطط اإلستراتيجية للوتن تطوير اإلشرا  على - تطوير الخطط االستراتيجية
 العامة وتحقيق أهدافها.

  .وتنظيم الشؤون اإلدارية والمالية فيها هيئةإدارة الجهاز التنفيذي لل - هيئةادارة الجهاز التنفيذي لل
 ترحة لألهدا  المرجوة.مدى تحقيق الخطط والبرامج المق وتقييم هيئةلل مراقبة األداء الكلي -
 المرؤوسين.إلى  الموكلةتحديد المهام والواجبات  -
 مهارات تقييم أداء المرؤوسين بموضوعية وعدالة.  -
 تنمية مؤهالت المرؤوسين وتوفير بيئة تعلم. -
 . قطاعتعزيز االتجاهات االيجابية في ال -

 اكل بأفضل الطرق.طرح الحلول البديلة ومعالجة المش - اتخاذ القرار ومعالجة المشكالت 
 التفكير السريع والمعالجة الفعالة تحت ضغط العمل.  -
 مهارات التفكير المنطقي والتحليلي.  -
 المسائل المعقدة وتفسيرها للمرؤوسين المعنيين.تحليل  -
 اتخاذ القرارات على أساس الرأي المتوازن والمحكم للموقف. -

اعداد مشروع الموازنة وجدول 
 هيئةالتشكيالت لل

وجدول تشكيالت الوظائف فيها ورفعهما  هيئةإعداد مشروع الموازنة السنوية العامة للرفة في المع -
 إلقرارهما. رئيسلل

 (.Word ,Excel, Outlook, Internet, PowerPoint)إتقان تطبيقات الحاسوب  - استخدام تطبيقات الحاسوب

 .الطباعة باللغتين العربية واإلنجليزية -
 واستخدامه باستمرار.  ،العربية واإلنجليزية بواسطة البريد اإللكتروني اللغتينالتخاطب بكفاءة عالية ب -

 للغة اإلنجليزية محادثة وكتابة. اإتقان  - إتقان اللغة االنجليزية
 القدرة على إجراء البحوث والدراسات باللغة االنجليزية. -
 . باللغة اإلنجليزيةكتابة التقارير والمخاطبات  -

معرفة واسعة في الكفاية ولديه القدرة على معالجة طالب الوظيفة اي يمتلك  ،ن الكفاية المطلوب للوظيفة هو متقدممستوى اتقامالحظة: 
 ومرجعا  في مجال الكفاية. خبيرا  ، ويعد المتصلة بها القضايا الصعبة

 السمات الشخصية:
 الثقة بالنفس. -

 القدرة على العمل بروح الفريق. -

 إدارة ضغوط العمل. -
 


