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 ة ـــميـــة الهاشــنحن عبدهللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة االردنيـ

 ــــــــــــــورــــــــــــ( مـــــــن الدستــــــــ 120بمقتضـــى المــــادة ) 

 9/11/2022ـوزراء بتاريــخ ــــوبنـاء على ما قــرره مجلـــس الـــــ

 -:نأمر بوضع النظام اآلتي 

 2022( لسنة 67نظام رقم )

 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 2022يسمى  اظا النظاام )نظاام معادل لنظاام الخدماة المدنياة لسانة  -1المادة

المشار اليا ييما يلاي بالنظاام  2020( لسنة 9ويقر  مع النظام رقم )

 ايعااالي وماااا  ااار  علياااا مااان تعااادي  نظاماااا وا ااادا ويعمااا  باااا مااان 

 تاريخ نشره يي الجريدة الرسمية.

 

 ( ماان النظاااام ايعاالي بإضاااية الةقاارة )د( اليهاااا 18تعاادل المااادة ) -2المااادة 

  -بالن  التالي:
 

الحكوميااة  اعتبااارا ماان تاااريخ عاادور  اادول تشااكيالت الو ااائر -د

، ياتم التعياين علاى شاوالر المجموعاة الثانياة مان 2023لسنة 

الةئة العليا بمو ا  عقاد ويا  تعليماات التقيايم والتحليا  الكماي 

 و اااااائر التاااااي يصااااادر ا مجلاااااس الاااااوزراء والموضاااااوعي لل

 لهاااظه الغاياااة بنااااء علاااى تنساااي  المجلاااس المساااتند لتوعاااية 

 رئيس الديواص.
 

( ماان النظاااام ايعاالي بإضاااية الةقاارة )د( اليهاااا 19تعاادل المااادة ) -3المااادة 

 -بالن  التالي:
 

اعتبااارا ماان تاااريخ عاادور  اادول تشااكيالت الو ااائر الحكوميااة  -د

ياين علاى و اائر الةئاات االولاى والثانياة ، ياتم التع2025لسنة 

والثالثااة بمو اا  عقااود وياا  تعليمااات التقياايم والتحلياا  الكمااي 

 والموضاااااوعي للو اااااائر التاااااي يصااااادر ا مجلاااااس الاااااوزراء 

لهااظه الغايااة بناااء علااى تنسااي  المجلااس المسااتند الااى توعااية 

 رئيس الديواص.
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ةقاارة ) ( اليهااا ( ماان النظااام ايعاالي بإضاااية ال26تعاادل المااادة ) -4المااادة 

 -بالن  التالي:

 
 

على الرلم مما ورد يي الةقرة )ب( من  ظه المادة، تطب   سس  - 

مااانل المكايااا ت والحاااوايا لماااو ةي الخدماااة المدنياااة المرتبطاااة 

بايداء على المو ر بعقاد شاام  لجمياع العاالوات المعاين علاى 

 ( من  ظا النظام.29النحو المبين يي الةقرة )ب( من المادة )

 

  باعتباااار( مااان النظاااام ايعااالي 46تعااادل الةقااارة )ب( مااان الماااادة ) -5الماااادة 

 -( اليها بالن  التالي:2( منها وإضاية البند )1ما ورد ييها البند )

 
 

( من  ظه الةقرة على ك  من يتم تعييناا 1ال تسرئ   كام البند ) -2

يي المجموعة الثانية من الةئة العليا بعد عدور  دول تشكيالت 

 .2023الو ائر الحكومية لسنة 

 

 -( من النظام ايعلي على النحو التالي:61تعدل المادة ) -6المادة 
 

 

 -بإضاية الةقرة ) ( اليها بالن  التالي: -وال: 

 
 

اعتبااارا ماان عاادور  اادول تشااكيالت الو ااائر الحكوميااة  - 

، تتولى اللجنة المشار اليها ياي الةقارة )ب( 2023لسنة 

، تحديااد مقاادار راتاا  المو اار المعااين ماان  ااظه المااادة

بمو   عقد شام  لجميع العالوات وي  تعليماات التقيايم 

والتحلياا  الكمااي والموضااوعي للو ااائر التااي يصاادر ا 

مجلااس الااوزراء لهااظه الغايااة بناااء علااى تنسااي  المجلااس 

 المستند الى توعية رئيس الديواص.
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الاواردة ييهاا لتصابل  بإعادة تارقيم الةقارات ) ( و)د( و) اـ( -ثانيا:

 الةقرات )د( و) ـ( و)و( منها على التوالي.

نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية  ووزير دولة لتحديث 
 القطاع العام  ووزير اخلارجية وشؤون املغرتبني بالوكالة

 ناصر سلطان محزة الشريدة

 نائب رئيس  الوزراء 
 ووزير اإلدارة احمللية 

  حممود حسني كريشان توفيق
 رئيس الوزراء
 ووزير الدفاع

 الدكتور بشر هاني حممد اخلصاونة
 

 وزير 
 األشغال العامة واإلسكان ووزير النقل

 املهندس "أمحد ماهر" محدي توفيق ابو السم 

 وزير 
  الشؤون السياسية والربملانية

 املهندس وجيه طيب عبداهلل عزايزه
 

 وزير    
 املياه والري 

 د مجيل موسى النجارحمم

 وزير الزراعة 
 ووزير البيئة بالوكالة 

        املهندس خالد موسى شحادة احلنيفات

 وزير  
 العدل 

 الدكتور امحد نوري حممد الزيادات

 وزير 
 دولة لشؤون رئاسة الوزراء

 الدكتور ابراهيم مشهور حديثة اجلازي
 

 وزير 
 املالية

 الدكتور حممد حممود حسني العسعس

 وزير الرتبية والتعليم ووزير التعليم   
 العالي والبحث العلمي ووزير الصحة بالوكالة 
 الدكتور عزمي حممود مفلح حمافظة

 وزير   
 الطاقة والثروة املعدنية 

 الدكتور صاحل علي حامد اخلرابشة
 

 وزير 
 االقتصاد الرقمي والريادة 

 امحد قاسم ذيب اهلناندة

 وزير الشباب 
 ياحة واآلثار بالوكالةووزير الس

 "حممد سالمة" فارس سليمان النابلسي

 وزير 
 األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية

 الدكتور حممد امحد مسلم اخلاليلة
 

 وزير 
 االتصال احلكومي

 فيصل يوسف عوض الشبول

 وزير 
 الصناعة والتجارة والتموي  ووزير العمل

 يوسف حممود علي الشمالي

 وزير
  الداخلية 

 مازن عبداهلل هالل الفراية
    

 وزير 
 االستثمار

 خلود حممد هاشم السقاف

 وزير 
 التنمية االجتماعية 

 وفاء سعيد يعقوب بين مصطفى

 وزير 
 الثقافة

 هيفاء يوسف فضل حجار النجار

 

 وزير 
 التخطيط والتعاون الدولي
 زينة زيد رشاد طوقان

 وزير 
 دولة للشؤون القانونية 

 نسي امحد ابراهيم منروقة الدكتورة نا
 


