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نحن عبدهللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة االردنيـــة الهاشميـــة
بمقتضـــى المــــادة (  ) 31مـــــــــن الدستـــــــــــــــــــــــــــــــور
وبنـاء على ما قــرره مجلـــو الــــــوزراء بتاريــخ 2022/8/25
نأمر بوضع النظام اآلتي -:
نظا رق ( )53لسنة 2022
نظا معدل لنظا المساعدة القانونية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المضضضضادة  -1يسمـضضضضـى هـضضضضـذا النظـضضضضـا ( نظضضضضا معضضضضدل لنظضضضضا المسضضضضاعدة القانونيضضضضة
لسنة  )2022ويقرأ مع النظا رق ( )119لسنة  2018المشار اليضا
فيمضضضضضضا يلضضضضضضي بالنظضضضضضضا األيضضضضضضلي نظامضضضضضضا وا ضضضضضضدا ويعمضضضضضضي بضضضضضضا مضضضضضضن
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة -2تعدل المادة ( )3من النظا األيلي على النحو التالي -:
أوال :بإلغاء عبارة (ألسرة طالب) الواردة في البند ( )1مضن الفقضرة (أ)
منها واالستعاضة عنها بعبارة (لاالب).
ثانيــا :بإلغاء البند ( )4من الفقرة (أ) منها .
ثالثضضضا :بإضضضضافة عبضضضارة (منقولضضضة أو) بعضضضد كلمضضضة (أمضضضواال) الضضضواردة فضضضي
الفقرة (ب) منها .
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المادة -3تعدل المادة ( )4من النظا األيلي على النحو التالي -:
أوال :بإلغضضضضاء كلمضضضضة (اطضضضضول) الضضضضواردة فضضضضي آخضضضضر الفقضضضضرة (ب) منهضضضضا
واالستعاضة عنها بكلمة (أشد).
ثانيضضضا :بإلغضضضاء كلمضضضة (األكبضضضر ) الضضضواردة فضضضي آخضضضر الفقضضضرة (ج) منهضضضا
واالستعاضة عنها بكلمة (األكثر).
المضضضضادة -4تعضضضضدل المضضضضادة ( )8مضضضضن النظضضضضا األيضضضضلي بإضضضضضافة الفقضضضضرة (د) اليهضضضضا
بالنص التالي وإعادة ترقي الفقرة (د) منها لتصبح (هـ)-:
د -علضضى الضضرم ممضضا ورد فضضي الفقضضرة (ج) مضضن هضضذه المضضادة يضضدفع للمحضضامي
المعين لتقضدي المسضاعدة القانونيضة أمضا دوائضر النيابضة العامضة األ ضور
المسضضضتحقة وفقضضضا أل كضضضا الفقضضضرتين (أ) و(ب) مضضضن هضضضذه المضضضادة فضضضي
الحاالت التالية-:
 -1يدور قرار بمنع محاكمة المشتكى عليا.
 -2إسقاط الدعوى العامة.
 -3تعيين محا آخر لدى المحكمة.
المضضضادة -5تعضضضدل المضضضادة ( )9مضضضن النظضضضا األيضضضلي بإضضضضافة الفقضضضرة (هضضضـ) إليهضضضا
بالنص التالي -:
هضـ  -يسضضتمر المحضضامي المعضين بتقضضدي المسضضاعدة القانونيضة تضضى اكتسضضاب
الحك القضائي الدر ة القاعية .
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المضضضضضضادة  -6تعضضضضضضدل المضضضضضضادة ( )10مضضضضضضن النظضضضضضضا األيضضضضضضلي بإضضضضضضضافة عبضضضضضضارة
(أو أي من كبار موظفيها) بعد كلمة (الوزارة) الواردة فيها .
2022/8/25

نائب رئيس الوزراء ووزير
اخلارجية وشؤون املغرتبني

أمين حسني عبداهلل الصفدي

نائب رئيس الوزراء ووزير اإلدارة احمللية
ووزير الشؤون السياسية والربملانية /املكلف

توفيق حممود حسني كريشان

وزير الرتبية والتعليم
ووزير التعليم العالي والبحث العلمي

نايف محيدي حممد الفايز

الدكتور بشر هاني حممد اخلصاونة
وزير
املياه والري

وزير
التخطيط والتعاون الدولي

الدكتور وجيه موسى عويس عويس
وزير
السياحة واآلثار

رئيس الوزراء
ووزير الدفاع

حممد مجيل موسى النجار

ناصر سلطان محزة الشريدة

وزير
األشغال العامة واإلسكان

وزير
النقل

املهندس وجيه طيب عبداهلل عزايزه

وزير
الزراعة

املهندس خالد موسى شحادة احلنيفات
وزير
األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية

الدكتور حممد امحد مسلم اخلاليلة

املهندس حييى موسى بيجاينج كسيب
وزير
دولة لشؤون رئاسة الوزراء

وزير
العدل

الدكتور ابراهيم مشهور حديثة اجلازي

الدكتور امحد نوري حممد الزيادات

وزير
الطاقة والثروة املعدنية

وزير
املالية

الدكتور حممد حممود حسني العسعس

وزير
الشباب

"حممد سالمة" فارس سليمان النابلسي

وزير
دولة لشؤون املتابعة والتنسيق احلكومي

الدكتور "نواف وصفي" سعيد "مصطفى وهيب" التل

وزير
الصحة

وزير
الداخلية

الدكتور فراس إبراهيم ارشيد اهلواري

مازن عبداهلل هالل الفراية
وزير
دولة لشؤون اإلعالم

وزير
الثقافة

هيفاء يوسف فضل حجار النجار
وزير
البيئة

الدكتور صاحل علي حامد اخلرابشة

فيصل يوسف عوض الشبول

وزير
التنمية االجتماعية

أمين رياض سعيد املفلح

وزير
االقتصاد الرقمي والريادة

امحد قاسم ذيب اهلناندة
وزير
الصناعة والتجارة والتموين

يوسف حممود علي الشمالي
وزير
دولة للشؤون القانونية

الدكتور معاوية خالد حممد الردايده

وفاء سعيد يعقوب بين مصطفى

وزير
العمل

وزير
االستثمار

نايف زكريا نايف استيتية

املهندس خريي ياسر عبداملنعم عمرو

