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 الجريدة الرسمية

 ة الهاشميـــة ــنحن عبدهللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة االردنيـ

 ــــــــــورــــــــــــ( مـــــــن الدستــــــــ 120بمقتضـــى المــــادة ) 

 25/4/2021خ ــوبنـاء على ما قــرره مجلـــ  الـــــورراء بتاريــ

 -:نأمر بوضع النظام اآلتي 

 2021( لسنة 29ن ام رقم )

 واالتتماعي االقتصادي ن ام معدل لن ام المجل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 اعيـهاذا الن ااام )ن اام معاادل لن اام المجلاا  االقتصاادي واالتتماا يساامى  -1الماادة

المشااار رليااه  2007( لساانة 117) رقاام ( ويقاارأ مااع الن ااام2021لساانة 

ن اما واحادا ويعمال باه  فيما يلي بالن ام األصلي وما طرأ عليه من تعديل

 الجريدة الرسمية.في  همن تاريخ نشر

 

 -:التالي النحو على األصلي الن ام من( 2) المادة تعدل  -2المادة

 فيهاااااا الاااااوارد( الااااارئي ) لتعرياااااف المخصاااااص المعناااااى بإلغااااااء: أوال

 -:يلي بما عنه واالستعاضة

 . المجل  رئي  :الرئي 

 الااواردين لااه المخصااص والمعنااى( األمناااء مجلاا ) تعريااف بإلغاااء: ثانيااا

  -:يلي بما عنهما الستعاضةوا فيها

 .المجل  مكتب: المكتب

 

 -االصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: الن ام من( 5) المادة يلغى نص -3المادة 

 -5المادة 

الرئي  وعضوية رؤسااء المجموعاات  برئاسة مكتب للمجل  يكون - أ

 المنتخبين وفقا ألحكام هذا الن ام واألمين العام.
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 الجريدة الرسمية

 للمكتب. امقرر العام األمين يكون - ب
 

 -األصلي على النحو التالي: الن ام من( 6) المادة تعدل -4المادة 

 عنهااا واالستعاضااة فيهااا الااواردة( األمناااء مجلاا ) عبااارة أوال: بإلغاااء

 .(المكتب) بكلمة

نائبه( الواردة في الفقرة )ب( منها واالستعاضاة  أوثانيا: بإلغاء عبارة )

 عنها بعبارة )أو أي من نائبيه(.

 

( الااواردة تنفيااذياألصاالي بإلغـااـاء كلمااة ) الن ـااـام ماان( 7) المااادة تعاادل -5لمااادة ا

 فيها.
 

 

( ماان الن ااام األصاالي ويسااتعاض عنااه بااالنص 12يلغااى نااص المااادة ) -6المااادة 

 -التالي:

  -12المادة 

 تنتخب كل مجموعة بأغلبية أصوات أعضائها رئيسا ومقررا لها. - أ
 للرئي . نائبين جموعاتالم رؤساء من بين المجل  ينتخب  - ب

 
 

 -( من الن ام األصلي على النحو التالي:15تعدل المادة ) -7المادة 

 األمناء( الواردة في الفقرة )ب( منها. لمجل بإلغاء عبارة ) أوال: 

األمناااء( الااواردة فااي الفقاارتين )ج( و)ر(  مجلاا بإلغاااء عبااارة )ثانيااا: 

 منها واالستعاضة عنها بكلمة )المكتب(.
 

 -( من الن ام األصلي على النحو التالي:21تعدل المادة ) -8لمادة ا

أوال: بإلغااااء عباااارة )مجلااا  األمنااااء( الاااواردة فاااي الفقااارة )أ( منهاااا 

 واالستعاضة عنها بكلمة )المكتب(.

 ثانيا: بإلغاء الفقرة )ب( الواردة فيها.

 ها.ثالثا: بإلغاء عبارة )مجل  األمناء أو( الواردة في الفقرة )ج( من

 رابعا: بإعادة ترقيم الفقرة )ج( منها لتصبح )ب(.
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 الجريدة الرسمية

( ماان الن ااام األصاالي بإلغاااء عبااارة )مجلاا  األمناااء( 23تعاادل المااادة ) -9المااادة 

 الواردة فيها واالستعاضة عنها بكلمة )المكتب(.

25/4/2021 

 

 

 نائب رئيس الوزراء ووزير
  اخلارجية وشؤون املغرتبني 

 اهلل الصفدي أمين حسني عبد

 نائب رئيس  الوزراء 
 ووزير اإلدارة احمللية 

  توفيق حممود حسني كريشان
 رئيس الوزراء
 ووزير الدفاع

 الدكتور بشر هاني حممد اخلصاونة
 

 وزير  
 التخطيط والتعاون الدولي 

   ناصر سلطان محزة الشريدة

 وزير
 الثقافة 

 علي محدان عبد القادر العايد

 وزير 
 لرياملياه وا 

 حممد مجيل موسى النجار

 وزير
 الشؤون السياسية والربملانية  

 املهندس موسى حابس موسى املعايطة
 

 وزير
 السياحة واآلثار  

 نايف محيدي حممد الفايز

 وزير  
 النقل  

 املهندس وجيه طيب عبداهلل عزايزه

 وزير   
 األشغال العامة واإلسكان

 املهندس حييى موسى بيجاينج كسيب
 

 زير و  
 الصناعة والتجارة والتموين 

 املهندسة مها عبد الرحيم صابر علي

 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 
 ة الطاقة والثروة املعدني

    املهندسة هالة عادل عبد الرمحن زواتي
 

 وزير
 الزراعة  

 املهندس خالد موسى شحادة احلنيفات

 وزير 
 التنمية االجتماعية  

   أمين رياض سعيد املفلح
 

 وزير 
 البيئة

 نبيل سليم عيسى املصاروة

 وزير 
 األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية

 الدكتور حممد امحد مسلم اخلاليلة

 وزير
  دولة لشؤون املتابعة والتنسيق احلكومي 

 الدكتور "نواف وصفي" سعيد "مصطفى وهيب" التل

 وزير
 دولة للشؤون القانونية 

 حممود عواد امساعيل اخلرابشة 
 

 وزير الرتبية والتعليم
 ووزير التعليم العالي والبحث العلمي 

 قديس الدكتور "حممد خري" امحد حممد ابو

 وزير 
 ون اإلعالم دولة لشؤ

 املهندس صخر مروان دودين

 وزير   
 االقتصاد الرقمي والريادة 

 امحد قاسم ذيب اهلناندة
 

 وزير 
 الشباب 

 "حممد سالمة" فارس سليمان النابلسي

 وزير 
 العمل 

 يوسف حممود علي الشمالي

 وزير
 الصحة

  الدكتور فراس إبراهيم ارشيد اهلواري

 وزير
 الداخلية  

 الل الفرايةمازن عبداهلل ه
 
 


