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 ـخاٌٙبش١ّـ االزد١ٔخ اٌٍّّىخ ٍِه اٌحع١ٓ اثٓ اٌجبٟٔ عجدهللا ٔحٓ

 ــــــــــــــٛزاٌدظزــــــــــــ ِــــٓ(    55)  اٌّــــــبدح ثّمزضـــــٝ

 ـٛاةٚإٌــــــــــ  االع١ــبْ ِجٍعــــــب لـــسزٖ ِب عٍــــٝ ٚثٕــــبء

  ــــــدازٖثبصــــــــــ ٚٔأِــــــس ا٢رــــٟ اٌمبٔــْٛ عٍـــٝ ٔصــبدق

 -: اٌدٌٚـــــــــــخ لٛا١ٔــــٓ اٌٝ ٚاضبفزــــٗ
 

 5153( ٌعٕخ 5لبْٔٛ زلُ )

 لـبٔـــْٛ اٌعفــــٛ اٌعــــبَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

( ٠ٚعّوً ثوٗ ِوٓ 5153اٌمبْٔٛ )لبْٔٛ اٌعفوٛ اٌعوبَ ٌعوٕخ ٠عّٝ ٘را  -5اٌّبدح

 ربز٠خ ٔشسٖ فٟ اٌجس٠دح اٌسظ١ّخ .
 

( ِووٓ ٘وورا اٌمووبْٔٛ 5ثبظووزجٕبء ِووب ٘ووٛ ِٕصووٛي ع١ٍووٗ فووٟ اٌّووبدح ) -أ-5اٌّووبدح

رعفووٝ فعفووبء عبِووب ل١ّووم اٌجووساةُ اٌجٕبة١ووخ ٚاٌجٕح١ووخ ٚاٌّ بٌفووبد 

صٚي ٚثح١ووت روو 55/55/5152ٚاألفعووبي اٌجس١ِووخ اٌزووٟ ٚلعووذ لجووً 

حبٌخ اإللساَ ِٓ أظبظٙب ٚرّحٛ وً أثس ِوٓ ا٢ثوبز اٌّزسرجوخ ع١ٍٙوب 

ثّمزضووٝ اٌزشووس٠عبد إٌبفوورح ٚرعوومى وووً دعووٜٛ لصاة١ووخ ٚعمٛثووخ 

 أص١ٍخ وبٔذ أٚ رجع١خ رزعٍك ثأٞ ِٓ رٍه اٌجساةُ.  
  

رعفٝ اٌجساةُ إٌّصٛي ع١ٍٙب فٟ اٌفموسح )أ( ِوٓ ٘ورٖ اٌّوبدح وّوب  -ة

رعفٝ اٌمضب٠ب اٌّشٌّٛخ ثأحىبَ ٘را اٌمبْٔٛ ِٓ اٌغساِبد ٚاٌسظوَٛ 

اٌّفسٚضوووخ أٚ اٌزوووٟ ظوووزفسا فوووٟ اٌجوووساةُ اٌجٕبة١وووخ ٚاٌجٕح١وووخ 

 ٚاٌّ بٌفبد أٚ فٟ أٞ فلساءاد لصاة١خ .
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( 5ال ٠شًّ اإلعفوبء إٌّصوٛي ع١ٍوٗ فوٟ اٌفموسح )أ( ِوٓ اٌّوبدح )  -أ-5اٌّبدح

ِٓ ٘را اٌمبْٔٛ اٌجوساةُ اٌزب١ٌوخ ظوٛاء ثبٌٕعوجخ ٌٍفبعوً األصوٍٟ أٚ 

اٌشووس٠ه أٚ اٌّزوودوً أٚ اٌّحووسا وّووب ال ٠شووًّ اإلعفووبء اٌشووسٚ  

  -اٌزبَ فٟ أٞ ِٕٙب:

اٌجساةُ اٌٛالعخ عٍٝ أِٓ اٌدٌٚخ اٌ بزلٟ ٚاٌداوٍٟ إٌّصٛي  -5

ِىوسزح( ِوٓ لوبْٔٛ اٌعمٛثوبد  555 – 511ب فوٟ اٌّوٛاد )ع١ٍٙ

 .  5351( ٌعٕخ 55زلُ )

لساةُ لّع١بد األشساز ٚاٌجّع١بد غ١س اٌّشسٚعخ إٌّصٛي  -5

( ِووٓ لووبْٔٛ اٌعمٛثووبد زلووُ 555 – 551) ع١ٍٙووب فووٟ اٌّووٛاد

 . 5351( ٌعٕخ 55)

بد اٌٛظ١فخ إٌّصٛي ع١ٍٙب فٟ اٌّٛاد ــساةُ اٌّ ٍخ ثٛالجـاٌج -5

(  ِوووٓ لوووبْٔٛ اٌعمٛثوووبد زلوووُ 511( ٚاٌّوووبدح ) 515 – 515)

 .5351( ٌعٕخ 55)

اٌجووساةُ اٌٛالعووخ عٍووٝ اٌعووٍةخ اٌعبِووخ إٌّصووٛي ع١ٍٙووب فووٟ  -5

( ٌعووٕخ 55( ِووٓ لووبْٔٛ اٌعمٛثووبد زلووُ )521 -525اٌّووٛاد )

5351. 

رالف ظجالد اٌعٍةخ اٌعبِخ والفبً ألحىبَ اٌّوبدح فلساةُ حسق ٚ -5

عٍووووٝ اووووسق إٌمووووً ٚاٌّٛاصووووالد ( ٚلووووساةُ االعزووووداء 515)

( ِووووٓ لووووبْٔٛ 525 - 511إٌّصووووٛي ع١ٍٙووووب فووووٟ اٌّووووٛاد )

 .5351( ٌعٕخ 55اٌعمٛثبد زلُ )

( ِووٓ 5( ٚ )5لووساةُ اٌمزووً إٌّصووٛي ع١ٍٙووب فووٟ اٌفمووسر١ٓ ) -5

( ِوووٓ لوووبْٔٛ اٌعمٛثوووبد زلوووُ 552، ٚاٌّوووبدح ) (551اٌّوووبدح )

 .5351( ٌعٕخ 55)

إٌّصٛي ع١ٍٙوب فوٟ اٌّوٛاد خ اٌجٕبة١خ ٚاٌعٍت ــاٌعسل ُساةـل -1

( ٌعووٕخ 55ِىووسزح( ِووٓ لووبْٔٛ اٌعمٛثووبد زلووُ ) 515 - 511)

اذا ووبْ ِىووسزاً ألٞ ِووٓ اٌجوساةُ إٌّصووٛي ع١ٍٙووب فووٟ  5351

 ٘را اٌجٕد.
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لووووساةُ رص٠ٚووووس اٌجٕىٕووووٛد ٚاٌجووووساةُ اٌّزصووووٍخ ثبٌّعووووىٛوبد  -2

( ِووووٓ لووووبْٔٛ 555 – 553إٌّصووووٛي ع١ٍٙووووب فووووٟ اٌّووووٛاد )

 .5351 ( ٌعٕخ55اٌعمٛثبد زلُ )

ٛاد ــٛي ع١ٍٙـــب فٟ اٌّـــس )اٌجٕــبةٟ( إٌّصـلـساةــُ اٌزـص٠ٚ -3

 .5351( ٌعٕخ 55( ِٓ لبْٔٛ اٌعمٛثبد زلُ )555 – 555)

لساةُ االعزداء عٍٝ اٌعسا ٚرشًّ االغزصوبة ٚ٘زوه اٌعوسا   -51

( 515 – 535ٚاٌ ةف اٌجٕبةٟ إٌّصٛي ع١ٍٙب فٟ اٌّٛاد )

 . 5351ٌعٕخ  (55ِٓ لبْٔٛ اٌعمٛثبد زلُ )

( 55 – 52اٌجووووـساةُ إٌّصووووـٛي ع١ٍٙـووووـب فـووووـٟ  اٌّـووووـٛاد )   -55

( ِووٓ لوووبْٔٛ اٌعمٛثووبد اٌععوووىسٞ زلوووُ 53( ٚ )55( ٚ)55ٚ)

 .  5115( ٌعٕخ 52)

( 55( ٚ )55لوساةُ اٌزجعوط إٌّصوٛي ع١ٍٙوب فوٟ اٌّووٛاد )   -55

( 51( ِووٓ لووبْٔٛ حّب٠ووخ أظووساز ٚٚثووبةك اٌدٌٚووخ زلووُ )55ٚ)

 .  5315ٌعٕخ 

لووساةُ اٌّ وودزاد ٚاٌّوواثساد اٌعم١ٍووخ إٌّصووٛي ع١ٍٙووب فووٟ    -55

( ِٓ 51 - 55( ٚاٌّٛاد )55اٌفمسر١ٓ )ة( ٚ )ح( ِٓ اٌّبدح )

 .  5155( ٌعٕخ 55لبْٔٛ اٌّ دزاد ٚاٌّاثساد اٌعم١ٍخ زلُ )

اٌجووساةُ اٌّسرىجووخ والفووب ألحىووبَ لووبْٔٛ ِحبوّووخ اٌووٛشزاء زلووُ   -55

 .5355( ٌعٕخ 55)

اٌّسرىجخ والفوب ألحىوبَ لوبْٔٛ اٌجوساةُ االلزصوبد٠خ زلوُ اٌجساةُ   -55

 أٚ أٞ لسَ ٠عٕد ثدالٌزٗ . 5335( ٌعٕخ 55)

( 55( ٚ )55) خ والفووووب ألحىووووبَ اٌّووووٛادــووووـُ اٌّسرىجــووووـاٌجساة  -55

( 55( ِووٓ لووبْٔٛ إٌصا٘ووخ ِٚىبفحووخ اٌفعووبد زلووُ )52 -55ٚ)

 .5155ٌعٕخ 
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( ِووٓ 5اٌّووبدح ) لووساةُ اٌزعبِووً ثووبٌسق إٌّصووٛي ع١ٍٙووب فووٟ  -51

ٚلوووساةُ االرجوووبز ثبٌجشوووس  5353لوووبْٔٛ فثةوووبي اٌوووسق ٌعوووٕخ 

( ِٓ لبْٔٛ ِٕم االرجبز ثبٌجشس 5إٌّصٛي ع١ٍٙب فٟ اٌّبدح )

ثبظزجٕبء لساةُ االظزغالي اٌّزعٍمخ ثٕص   5113( ٌعٕخ 3زلُ )

 صٛي اٚ فسٚ  اٌّشزىٝ ع١ٍٗ.أاالعضبء اذا وبْ ٌّٕفعخ احد 

٠ّٛووً اإلز٘ووبة إٌّصووٛي ع١ٍٙووب فووٟ لووساةُ غعووً األِووٛاي ٚر  -52

( ِٓ لبْٔٛ ِىبفحوخ غعوً األِوٛاي ٚر٠ّٛوً 5( ٚ )5اٌّبدر١ٓ )

 . 5111( ٌعٕخ 55اإلز٘بة زلُ )

( 55اٌجساةُ اٌّسرىجخ والفب ألحىوبَ لوبْٔٛ ِٕوم اإلز٘وبة زلوُ )  -53

 .ٚاٌشسٚ  ف١ٗ 5115ٌعٕخ 

ح اٌجساةُ إٌّصٛي ع١ٍٙوب فوٟ اٌفموسر١ٓ )أ( ٚ )ة( ِوٓ اٌّوبد   -51

( ٌعووٕخ 55( ِووٓ لووبْٔٛ األظووٍحخ إٌبز٠ووخ ٚاٌووروبةس زلووُ )55)

5355  . 

( ِووووٓ لووووبْٔٛ 55اٌجووووساةُ إٌّصووووٛي ع١ٍٙووووب فووووٟ اٌّووووبدح )  -55

 .  5355( ٌعٕخ 55اٌّفسلعبد زلُ )

اٌغساِووبد اٌّزسرجووخ عٍووٝ ِ بٌفووخ أحىووبَ وووً ِووٓ لووبْٔٛ ضووس٠جخ   -55

 .اٌجّبزنبِخ عٍٝ اٌّج١عبد ٚلبْٔٛ اٌدوً ٚلبْٔٛ اٌضس٠جخ اٌع

اٌجساةُ اٌّسرىجخ والفبً ألحىبَ لوبْٔٛ اإللبِوخ ٚشواْٚ االلبٔوت   -55

، ِووب ٌووُ ٠ٛفووك أٚضووبعٗ ٚفووك أحىووبَ 5315( ٌعووٕخ 55زلووُ )

 ( ٠ِٛبً ِٓ ربز٠خ ٔفبذ أحىبَ ٘را اٌمبْٔٛ.521اٌمبْٔٛ والي )
 

( ِوٓ ٠5شًّ اإلعفبء إٌّصٛي ع١ٍٗ فوٟ اٌفموسح )أ( ِوٓ اٌّوبدح ) -ة

اةُ اٌزب١ٌوووخ ظوووٛاء ثبٌٕعوووجخ ٌٍفبعوووً األصوووٍٟ أٚ ٘ووورا اٌموووبْٔٛ اٌجوووس

اٌشس٠ه أٚ اٌّزدوً أٚ اٌّحسا وّب ٠شًّ اإلعفبء اٌشسٚ  فٟ أٞ 

ِٕٙوووب اذا الزسٔوووذ ثاظووومبا اٌحوووك اٌش صوووٟ أٚ دفوووم أصوووً اٌّجٍووو  

اٌّةبٌوووت ثوووٗ أٚ اٌّجٍووو  اٌّحىوووَٛ ثوووٗ ٌٚوووٛ اوزعوووت اٌحىوووُ اٌدزلوووخ 

 -اٌمةع١خ:
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( ٚ اٌفموسر١ٓ 555لساةُ اٌمزً إٌّصوٛي ع١ٍٙوب فوٟ اٌّوبدح )  -5

( 55( ِوٓ لوبْٔٛ اٌعمٛثوبد زلوُ )551( ِٓ اٌّبدح )5( ٚ )5)

( 5ٚاٌشووسٚ  إٌّصووٛي ع١ٍووٗ فووٟ اٌفمووسر١ٓ ) 5351ٌعووٕخ 

فٟ اٌّوبدح إٌّصٛي ع١ٍٗ ( ٚاٌشسٚ  551( ِٓ اٌّبدح )5ٚ)

 ( ِٓ لبْٔٛ اٌعمٛثبد ذارٗ.552)

( ِوٓ لوبْٔٛ 555فبح والفوب ألحىوبَ اٌّوبدح )لساةُ اٌزعجت ثبٌٛ  -5

( ِووٓ لووبْٔٛ 51ٚاٌّووبدح ) 5351( ٌعووٕخ 55اٌعمٛثووبد زلووُ )

 .5112( ٌعٕخ 53اٌع١س زلُ )

لووساةُ اٌضووسة اٌّفضووٟ فٌووٝ اٌّووٛد إٌّصووٛي ع١ٍٙووب فووٟ   -5

 .5351( ٌعٕخ 55( ِٓ لبْٔٛ اٌعمٛثبد زلُ )551اٌّبدح )

 لووووووووساةُ ف٠ووووووووراء األشوووووووو بي إٌّصووووووووٛي ع١ٍٙووووووووب فووووووووٟ  -5

( ِوووٓ لوووبْٔٛ اٌعمٛثوووبد زلوووُ 555ِىوووسزح( ٚ )555اٌّوووبدر١ٓ)

 .    5351( ٌعٕخ 55)

( ِوووٓ 552لوووساةُ اٌّشوووبلسح إٌّصوووٛي ع١ٍٙوووب فوووٟ اٌّوووبدح ) -5

 . 5351( ٌعٕخ 55لبْٔٛ اٌعمٛثبد زلُ )

ظوووبءح االةزّوووبْ فلوووساةُ االحز١وووـبي ٚلوووساةُ اٌشووو١ه ٚلوووساةُ   -5

( 555) ( ٚاٌّوبدح 555 – 551) إٌّصٛي ع١ٍٙب فٟ اٌّٛاد

 .5351( ٌعٕخ 55ِٓ لبْٔٛ اٌعمٛثبد زلُ )

( ِٓ 5لساةُ اإلفالض االحز١بٌٟ إٌّصٛي ع١ٍٙب فٟ اٌفمسح )  -1

( 55( ِٓ لبْٔٛ اٌعمٛثوبد زلوُ )553( ٚاٌّبدح )552اٌّبدح )

ٚلووساةُ اٌغوو  فووٟ ٔووٛ  اٌجضووبعخ إٌّصووٛي  5351ٌعووٕخ 

( 55( ِوووٓ لوووبْٔٛ اٌعمٛثوووبد زلوووُ )555ع١ٍٙوووب فوووٟ اٌّوووبدح )

 .5351ٕخ ـــٌع

لووساةُ االفزووساء ٚشووٙبدح اٌووصٚز ٚا١ٌّوو١ٓ اٌىبذثووخ إٌّصووٛي   -2

( ِووووٓ لووووبْٔٛ 555( ٚ)555( ٚ)551) ع١ٍٙووووب فووووٟ اٌّووووٛاد

 .  5351( ٌعٕخ 55اٌعمٛثبد زلُ )
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( 555( ٚ )513ٛاد )ــــووـبَ اٌّـاٌجووساةُ اٌّسرىجووخ والفووبً ألحىوو  -3

 5351( ٌعوووووٕخ 55( ِوووووٓ لوووووبْٔٛ اٌعمٛثوووووبد زلوووووُ )555ٚ)

ُ اٌّسرىجخ والفبً ألحىبَ وً ِٓ لبْٔٛ ظٍةخ ا١ٌّبٖ زلوُ ٚاٌجساة

( 55ٚلوووووبْٔٛ اٌىٙسثوووووبء اٌعوووووبَ زلوووووُ ) 5322( ٌعوووووٕخ 52)

 .5115ٕخ ـــــــٌع

( ِووٓ لووبْٔٛ 515-552لووساةُ اٌحووسق والفووبً ألحىووبَ اٌّووٛاد )  -51

 .5351( ٌعٕخ 55اٌعمٛثبد زلُ )

اٌّوٛاد خ اٌجٕبة١خ ٚاٌعٍت إٌّصوٛي ع١ٍٙوب فوٟ ـاٌعسل ُـلساة  -55

( ٌعووٕخ 55ِىووسزح( ِووٓ لووبْٔٛ اٌعمٛثووبد زلووُ ) 515 -511)

اذا وبْ غ١س ِىسز ألٞ ِٓ اٌجوساةُ اٌّوروٛزح  فوٟ ٘ورا  5351

 اٌجٕد .

( ِوٓ لوبْٔٛ 555لساةُ اٌزص٠ٚس إٌّصٛي ع١ٍٙب فٟ اٌّوبدح )  -55

 . 5351( ٌعٕخ 55اٌعمٛثبد زلُ )
 

اٌموبْٔٛ ر فوا اٌعمٛثوخ ( ِٓ ٘ورا 5عٍٝ اٌسغُ ِّب ٚزد فٟ اٌّبدح ) -5اٌّبدح

اٌّمزسٔوووخ  55/55/5152اٌّموووسزح ٌٍجوووساةُ اٌّسرىجوووخ لجوووً روووبز٠خ 

  -: ثاظمبا اٌحك اٌش صٟ اٌٝ

ٔصف اٌعمٛثخ اٌّحىَٛ ثٙب فٟ لس٠ّخ اٌمزً إٌّصٛي ع١ٍٙوب فوٟ  -أ

( ِووٓ لووبْٔٛ اٌعمٛثووبد زلووُ 551( ِووٓ اٌّووبدح )5( ٚ)5اٌفمووسر١ٓ )

 . 5351( ٌعٕخ 55)

عوداَ ظٕخ فذا وبٔذ اٌعمٛثوخ اٌّحىوَٛ ثٙوب اإلٌّدح وّط عشسح  -5-ة

( ِووٓ 552إٌّصووٛي ع١ٍٙووب فووٟ اٌّووبدح ) فووٟ لس٠ّووخ اٌمزووً

فال اذا وبٔووذ ِمزسٔووخ  5351( ٌعووٕخ 55لووبْٔٛ اٌعمٛثووبد زلووُ )

 ثجٕب٠خ غ١س ِشٌّٛخ ثأحىبَ ٘را اٌمبْٔٛ .
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ٔصووف اٌعمٛثووخ اذا وبٔووذ اٌعمٛثووخ اٌّحىووَٛ ثٙووب ثّٛلووت اٌّووبدح  -5

عداَ فال فذا وبٔذ ٌعمٛثبد ألً ِٓ عمٛثخ اإل( ِٓ لبْٔٛ ا552)

 ِمزسٔخ ثجٕب٠خ غ١س ِشٌّٛخ ثأحىبَ ٘را اٌمبْٔٛ .

 

 -١ٌط فٟ ٘را اٌمبْٔٛ ِب ٠ّٕم ِٓ: -5اٌّبدح

صاِووبد اٌّد١ٔووخ ٚال ِووٓ فٔفووبذ اٌحىووُ ٌاٌحىووُ ٌٍّوودعٟ اٌش صووٟ ثبإل  -أ

 اٌصبدز ثٙب. 

األغوساا ِصبدزح اٌجضوبةم أٚ فرالفٙوب أٚ اٌزصوسف ثٙوب فوٟ غ١وس  -ة

 اٌزجبز٠خ ٚفمب ألحىبَ اٌمٛا١ٔٓ ذاد اٌعاللخ.
 

٠فسح عٓ اٌّٛلٛف١ٓ ٚاٌّحىو١ِٛٓ ِّوٓ رشوٍُّٙ أحىوبَ ٘ورا اٌموبْٔٛ  -5اٌّبدح

ثووأِس رصوودزٖ ا١ٌٕبثووخ اٌعبِووخ فٌووٝ اٌجٙووبد اٌّ زصووخ، أِووب فووٟ اٌمضووب٠ب 

اٌزٟ ِب شاٌوذ ل١ود إٌ وس ظوٛاء أِوبَ اٌّحوبوُ أٚ ا١ٌٕبثوخ اٌعبِوخ أٚ أٞ 

فزصودز اٌّحىّوخ أٚ رٍوه اٌجٙوخ ، حعوت ِمزضوٝ اٌحوبي، لٙخ أووسٜ 

 اٌمسازاد اٌالشِخ ثشأٔٙب رةج١مب ألحىبَ ٘را اٌمبْٔٛ.

 

حىوبَ ٚاٌموسازاد اٌزوٟ روُ رٕف١ور٘ب ال ٠اثس ٘را اٌمبْٔٛ عٍٝ صوحخ األ  -1اٌّبدح

 حىبِٗ. ألجً ٔفبذ 

 

راٌووف ٌجٕووخ ثسةبظووخ زةوو١ط ِحىّووخ اٌز١١ّووص ٚزةوو١ط ا١ٌٕبثووخ اٌعبِووخ  -2اٌّووبدح 

ٚإٌبةت اٌعبَ ٌدٜ ِحىّخ اظزئٕبف عّبْ ٚإٌبةت اٌعبَ ٌودٜ ِحىّوخ 

اٌجٕب٠بد اٌىجسٜ ٚإٌبةت اٌعبَ ٌدٜ ِحىّخ أِٓ اٌدٌٚخ ٌٍٕ س فوٟ ووً 

اعزووساا أٚ فشووىبي أٚ رفعوو١س ٠ووٕجُ عووٓ رةج١ووك أحىووبَ ٘وورا اٌمووبْٔٛ 

 ٚرصدز اٌٍجٕخ لسازارٙب ثبإللّب  أٚ ثبألوجس٠خ.
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 شزاء ِىٍفْٛ ثزٕف١ر أحىبَ ٘را اٌمبْٔٛ.زة١ط اٌٛشزاء ٚاٌٛ -3اٌّبدح

 

 نائب 
 وزراء ووزٌر دولة الرئٌس 

 الدكتور رجائً صالح المعشر

 

 رئٌس
 الوزراء ووزٌر الدفاع

 الدكتور عمر الرزاز

 وزٌر 
 المٌاه والري

 المهندس رائد مظفر ابو السعود

 وزٌر التربٌة والتعلٌم 
 ووزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً

 الدكتور ولٌد سالم المعانً
 

 

 وزٌر 
 الخارجٌة وشؤون المغتربٌن

 أٌمن حسٌن الصفدي

 وزٌر
 العدل

 الدكتور بسام سمٌر التلهونً

 ووزٌر
 ٌةدالشؤون البل 

 المهندس ولٌد "محً الدٌن" المصري
 

 

 وزٌر 
 الشؤون السٌاسٌة والبرلمانٌة 

 المهندس موسى حابس المعاٌطة

 وزٌر 
 الداخلٌة

 ابراهٌم المبٌضٌـنسمٌر 
 

 وزٌر
 دولة لشؤون االستثمار

 مهند شحادة خلٌل

 السٌاحة واآلثار وزٌر
 ووزٌر االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات بالوكالة

 مجد دمحم شوٌكة

 وزٌر 
 دولة للشؤون القانونٌة

 مبارك علً ابو ٌامٌن

 وزٌر
 المالٌة

 الدكتور عز الدٌن محً الدٌن كناكرٌه
 

 وزٌر 
 والشؤون والمقدسات اإلسالمٌةاألوقاف  

 الدكتور عبد الناصر موسى أبو البصل

 وزٌر
 الطاقة والثروة المعدنٌة

 المهندسة هاله عادل زواتً
 

 وزٌر
 دولة لشؤون اإلعالم

 جمانة سلٌمان غنٌمات

 وزٌر 
 الصناعة والتجارة والتموٌن

 الدكتور طارق دمحم الحموري

 وزٌر
 الصحة

 الدكتور غازي منور الزبن

 وزٌر األشغال العامة واإلسكان
 ووزٌر العمل بالوكالة 

 المهندس فالح عبد هللا العموش
 

 وزٌر
 التخطٌط والتعاون الدولً

 الدكتورة ماري كامل قعوار

 وزٌر
 النقل

 المهندس أنمار فؤاد الخصاونة

 وزٌر الثقافة 
 بالوكالةووزٌر الشباب ووزٌر التنمٌة االجتماعٌة 

 أبو رمانالدكتور دمحم سلٌمان 

 وزٌر الزراعة
 ة ــر البٌئـــووزٌ 

 المهندس ابراهٌم صبحً الشحاحده

 

 

 


