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 ــة ـــــــة الهاشميـــنحن عبدهللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة االردنيـ

 ـــورـــــــــــــــــــــــــــ( مـــــــن الدستــــــــ 041بمقتضـــى المــــادة ) 

 49/04/4140ـوزراء بتاريــخ ــــوبنـاء على ما قــرره مجلـــس الـــــ

 -:نأمر بوضع النظام اآلتي 

 4144( لسنة 2)نظام رقم 

 نظام التنظيم اإلدار  لرئاسة الوزراء

 ( من الدستور041بمقتضى المادة )لادر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 يساااااااامى هااااااااذا النظااااااااام )نظااااااااام التنظاااااااايم اإلدار  لرئاسااااااااة الااااااااوزراء -0المااااااااادة 

نشاااااااره فاااااااي الجريااااااادة مااااااان تااااااااريخ ( ويعمااااااال باااااااه 4144لسااااااانة  

 الرسمية.

ذا النظام المعااني المخصصاة يكوي للكلما  والعبارا  التالية حيثما ورد  في ه -4المادة 

 -لها  دناه ما لم تدل القرينة على مير  لك:

 

 .رئاسة الوزراء : رئاسةال

 رئيس الوزراء. : الرئيس

 مجلس الوزراء. : مجلسال

  مين عام الرئاسة. : اإمين العام

المشكلة بمقتضاى  حكاام والمتابعة  لجنة التخطيط والتنسيق :  اللجنة

  هذا النظام.
 -من: للرئاسةيتكوي الهيكل التنظيمي  -3المادة

 الرئيس.  - 

 وزير دولة لشؤوي رئاسة الوزراء. - 

 اإمين العام.  -ي

  مين سر مجلس الوزراء. -د

 مدير عام مكت  الرئيس. -هـ

 .رينالمستشا -و

 -المديريا  التالية: -ز

 مديرية الموارد البشرية. -0

 مديرية الشؤوي المالية. -4

 الشؤوي اإلدارية.مديرية  -3

 مديرية الخدما  المساندة. -2

 مديرية الشؤوي القانونية. -2
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 مديرية تكنولوجيا المعلوما  واالتصاال . -2

 مديرية شؤوي اإمانة العامة. -2

 مديرية التوييق واالرش ة المرازية. -2

 .تطوير اإداء المؤسسيمديرية  -9
 مديرية الجريدة الرسمية. -01

 

 -الوحدا  التالية: -ح

 الرقابة الداتلية.وحدة  -0
 وحدة مكافحة التطرل. -4
 وحدة الشؤوي البرلمانية. -3
 وحدة مشروعا  الشرااة بين القطاعين العام والخاص. -2
 وحدة العالقا  العامة. -2
 .اإلي ادوحدة  -2
 وحدة الشؤوي المحلية وتدمة الجمهور. -2
 .رير ديواي المحاسبةاوحدة متابعة تق -2
 .واالنجاز االداء الحكوميوحدة متابعة  -9

 وحدة التخطيط اإلعالمي. -01

 .وحدة الرسائل اإلعالمية -00

 العمليا  اإلعالمية.وحدة  -04
 وحدة اللجاي الوزارية. -03
 ومتابعتها. المجلس وحدة تن يذ قرارا  -02
 المجلس.  عمالوحدة  -02

 وحدة حقوأل اإلنساي. -02

 وحدة تسهيال  المطار. -02

 -يرتبط بالرئيس ال من: -  -2المادة 

 اإمين العام. -0
  مين سر مجلس الوزراء. -4

 مدير عام مكت  الرئيس. -3

 المستشار الذ  يقرر الرئيس ارتباطه به. -2

 وحدة الرقابة الداتلية.  -2

 وحدة مشروعا  الشرااة بين القطاعين العام والخاص. -2

 

 -يرتبط باإمين العام ال من: - 

 ين.المستشار -0

 مديرية الموارد البشرية. -4

 مديرية الشؤوي المالية. -3
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 مديرية الشؤوي اإلدارية. -2

 مديرية الخدما  المساندة. -2

 مديرية الشؤوي القانونية. -2
 مديرية تكنولوجيا المعلوما  واالتصاال . -2

 مديرية شؤوي اإمانة العامة. -2

 مديرية التوييق واالرش ة المرازية. -9

 .اإداء المؤسسي تطويرمديرية  -01
 وحدة مكافحة التطرل. -00

 وحدة الشؤوي البرلمانية. -04

 وحدة العالقا  العامة.  -03
 .اإلي ادوحدة  -02

 .وحدة الشؤوي المحلية وتدمة الجمهور -02

 وحدة التخطيط اإلعالمي. -02
 وحدة الرسائل اإلعالمية. -02

 .العمليا  اإلعالميةوحدة  -02
 .المحاسبة ديواي تقاريروحدة متابعة  -09
 .واإلنجاز وحدة متابعة االداء الحكومي -41

 حقوأل اإلنساي.وحدة  -40

 وحدة تسهيال  المطار. -44

 

 -:يرتبط بأمين سر مجلس الوزراء ال من -ي

 .مديرية الجريدة الرسمية -0
 وحدة اللجاي الوزارية. -4
 ومتابعتها. المجلس وحدة تن يذ قرارا  -3
 .المجلس  عمالوحدة  -2

 

على الرمم مما ورد في ال قارتين ) ( و)ي( مان هاذه الماادةي للارئيس تعاديل  -د

من يرتبط باإمين العام وبأمين سر مجلس الوزراء وفقا لما تقتضيه مصلحة 

 العمل في الرئاسة. 

 

)لجناة التخطايط والتنسايق والمتابعاة( برئاساة  لجناة تسامى الرئاسةتشكل في  -  -2المادة

 -وعضوية ال من: دولة لشؤوي رئاسة الوزراءوزير 

 نائبا للرئيس.    اإمين العام     -0

 وزياار دولااة يسااميهمالااذين فااي الرئاسااة  ماادير  المااديريا  والوحاادا  -4

 .لشؤوي رئاسة الوزراء
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التخاااا   للااارئيستتاااولى اللجناااة دراساااة اإماااور التالياااة وترفاااا تولاااياتها  - 

   -المناسبة بشأنها: االجراءا 

 للرئاسة.مشروا الموازنة السنوية  -0

 جدول تشكيال  الو ائب والهيكل التنظيمي في الرئاسة. -4
 .الرئاسةإنظمة والتعليما  المتعلقة بعمل امشروعا   -3
    ظليها. الرئيس    مور  ترى يحيلها  -2

مارة علااـى اإقاال ااال تجتماا اللجنااة باادعوة ماان رئيساها  و نائبااه عنااد ميابااه  -ي

  ملبياااةويكاااوي اجتماعهاااا قانونياااا بحضاااور   و الماااا دعااات الحاجاااة  شاااهر

وتتخااذ تولااياتها  يماان بياانهم و نائبااه علااى اي يكااوي رئيسااها  عضااائها 

وفااي حااال تساااو  االلااوا  ياارجح الحاضاارين لااوا  اعضااائها   بأملبيااة

  الجان  الذ  لو  معه رئيس االجتماا. 

 
 مينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جادول  الرئاسةالعام  حد مو  ي  اإمينيسمي  -د

 عمالهااا وتاادوين محاضاار جلساااتها وح ااس قيودهااا وسااجالتها ومعامالتهااا 

 .ومتابعة تن يذ تولياتها

 

يتم استحدا  اإقسام في المديريا   و الوحدا  بقرار من الرئيس بنااء علاى  -  -2المادة

   منها.تنسي  اإمين العام ويتم بالطريقة  اتها ظل اء  و دمج  

يااتم اسااتحدا  الشااع  فااي اإقسااام بقاارار ماان اإمااين العااام ويااتم بالطريقااة  -   

 .ا اتها ظل اء  و دمج    منه

 التعليماااا  الالزماااة لتن ياااذ  حكاااام هاااذا النظاااام بماااا فاااي  لاااك  الااارئيسيصااادر  -2الماااادة

 -ما يلي:
 ومسؤولياتها. الرئاسةفي  واإقسامتحديد مهام المديريا  والوحدا   -  

 .مهام مدير عام مكت  الرئيس والمستشارينتحديد  -  
ظجااراءا  العماال و سااالي  االتصااال والتنساايق بااين الوحاادا  التنظيميااة فااي  -ي

   .الرئاسة

 

 

 

 



420 
 

 420 

علاى  ي   4102( لسانة 032رقام ) لرئاساة الاوزراءنظام التنظيم اإلدار  يل ى  -2المادة

 ظلااى  ي تل ااى  و تعاادل يسااتمر العماال بالتعليمااا  والقاارارا  الصااادرة بمقتضاااه 

  و يستبدل ميرها بها وفقا إحكام هذا النظام.

49/04/4140 
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 نائ  رئيس الوزراء ووزير

 الخارجية وشؤوي الم تربين  

  أيمن حسين عبدهللا الصفدي

 

 نائ  رئيس  الوزراء 

 ووزير اإلدارة المحلية 

  توفيق محمود حسين كريشان

 رئيس الوزراء

 ووزير الدفاا

 بشر هاني محمد الخصاونة الدكتور
 

 وزير   

 التخطيط والتعاوي الدولي 

   ناصر سلطان حمزة الشريدة

 وزير 

 المياه والر  

 محمد جميل موسى النجار

 وزير

 الشؤوي السياسية والبرلمانية  

 المهندس موسى حابس موسى المعايطة

 

 وزير

 النقل  

 المهندس وجيه طيب عبدهللا عزايزه

 وزير 

 العامة واإلسكاياإش ال 

 المهندس يحيى موسى بيجاينج كسبي
 

 وزير التربية والتعليم

 ووزير التعليم العالي والبحا العلمي 

  الدكتور وجيه موسى عويس عويس

 وزير

 العدل 

 الدكتور احمد نوري محمد الزيادات 
 

 وزير    

 دولة لشؤوي رئاسة الوزراء

 الدكتور ابراهيم مشهور حديثة الجازي
 

 وزير   

 السياحة واآليار  

 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 لشؤوي المتابعة والتنسيق الحكومي  

 الدكتور "نواف وصفي" سعيد "مصطفى وهبي" التل

 وزير   

 التنمية االجتماعية  

   أيمن رياض سعيد المفلح

 

 وزير 

 اإوقال والشؤوي والمقدسا  اإلسالمية

 الدكتور محمد احمد مسلم الخاليلة

 وزير

 الداتلية  

 مازي عبدهللا هالل ال راية

 وزير 

 االقتصاد الرقمي والريادة 

 احمد قاسم  ي  الهناندة
 

 وزير 

 الشبا  

 "محمد سالمة" فارس سليمان النابلسي

 وزير 

 دولة لشؤوي اإلعالم 

 فيصل يوسف عوض الشبول
 

 وزير 

  ووزير االستثمار  الصناعة والتجارة والتموين

 بالواالة 

 يوسف محمود علي الشمالي

 وزير

 الصحة

 الدكتور فراس إبراهيم ارشيد الهواري

 وزير 

  البيئة

 الدكتور معاوية خالد محمد الردايده
    

 وزير  

 دولة للشؤوي القانونية 

  وفاء سعيد يعقوب بني مصطفى

 وزير 

 الثقافة

  هيفاء يوسف فضل حجار النجار

 العمل وزير  

  نايف زكريا نايف استيتية

 


