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 الجريدة الرسمية

 ـــة ــة الهاشميــنحن عبدهللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة االردنيـ

 ــــــــــــــورــــــــــــ( مـــــــن الدستــــــــ 120بمقتضـــى المــــادة ) 

 8/12/2021ـوزراء بتاريــخ ــــوبنـاء على ما قــرره مجلـــس الـــــ

 -:ع النظام اآلتي نأمر بوض

 2022( لسنة 2نظام رقم )

 نظام التنظيم اإلدارع لوزارة العدل

 ( من الدستور120صادر بمقتضى المادة )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ويعمال 2022يسمى ه ا النظام )نظام التنظيم اإلدارع لوزارة العدل لسانة  -1المادة 

 .نشره في الجريدة الرسمية به بعد ن نين يوما من تاريخ
 

التالياااة حيثماااا ورد  فاااي هااا ا النظاااام المعااااني والعباااارا  يكاااون للكلماااا   -2الماااادة 

 -:المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك
 

 وزارة العدل. : الوزارة

 .وزير العدل : الوزير

األماااااااااااين العاااااااااااام 

 للشؤون القضائية

قضائية المعاين وفقاا أمين عام الوزارة للشؤون ال :

 ألحكام قانون استق ل القضاء. 

األماااااااااااين العاااااااااااام 

للشاااااؤون االدارياااااة 

 والمالية

أماااين عاااام الاااوزارة للشاااؤون االدارياااة والمالياااة  :

 المعين وفقا ألحكام نظام الخدمة المدنية .

لجنااااة التخطاااايا والتنسااااير والمتابعااااة المشااااكلة  : اللجنة

 .بمقتضى أحكام ه ا النظام
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 -:من للوزارة التنظيمي الهيكل يتكون -3المادة 

 .الوزير -أ

 .القضائية للشؤون العام األمين - 

 .والمالية اإلدارية للشؤون العام األمين-ي

 .المالية ال مة اشهار دائرة -د

 . الدولة قضايا إدارة دائرة -هـ

 -:التالية المديريا  -و

 . الخبرة شؤون مديرية -1

 . لقانونيةا الشؤون مديرية -2

 . اإلنسان حقو  مديرية -3

 . الدولي التعاون مديرية -4

 . العدل الكات  مديرية -5

 . القانونية المساعدة مديرية -6

 . المجتمعية العقوبا  مديرية -7

 . المحاكم شؤون مديرية -8

 .المؤسسي األداء وتطوير التخطيا مديرية -9

 . المعلوما  تكنولوجيا مديرية -10

 . المالية الشؤون ريةمدي -11

 .البشرية الموارد مديرية -12

 . اإلدارية الشؤون مديرية -13

 . األبنية مديرية -14
 

 -:الوحدا  التالية -ز

 .الداخلية الرقابة وحدة -1

 .واالع م االتصال وحدة -2

 وحدة االتصال مط شركا  ومنصا  التواصل االجتماعي.  -3
 

 .الوزير مكت  -ح

 . القضائية للشؤون العام ناألمي مكت  -ع 
 

 .والمالية اإلدارية للشؤون العام األمين مكت  -ع
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 -يرتبا بالوزير كل من: -4المادة 

 عام للشؤون القضائية.المين األ -أ

 عام للشؤون اإلدارية والمالية.المين األ - 
 دائرة اشهار ال مة المالية. -ي
  دائرة إدارة قضايا الدولة. -د

 ون الخبرة.مديرية شؤ -هـ 

 وحدة الرقابة الداخلية. -و
 مكت  الوزير. -ز

 

 -عام للشؤون القضائية كل من:ال باألمينيرتبا  -أ -5المادة 

  .مديرية الشؤون القانونية -1
 .مديرية حقو  اإلنسان -2

  .مديرية التعاون الدولي -3
  .مديرية الكات  العدل -4
  .مديرية المساعدة القانونية -5
  .يةمديرية العقوبا  المجتمع -6
  .مديرية شؤون المحاكم -7
 .وحدة االتصال مط شركا  ومنصا  التواصل االجتماعي -8
  .مكت  األمين العام للشؤون القضائية -9

 

 -عام للشؤون اإلدارية والمالية كل من:المين األيرتبا ب -             

 مديرية التخطيا وتطوير االداء المؤسسي. -1

  .مديرية تكنولوجيا المعلوما  -2

 لشؤون المالية.مديرية ا- -3

 مديرية الموارد البشرية. -4

  .مديرية الشؤون اإلدارية -5
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 مديرية األبنية. -6

  .تصال واإلع موحدة اال -7

 .مكت  األمين العام للشؤون اإلدارية والمالية -8
 

تعديل مان يارتبا للوزير  ح( من ه ا النظام5) ادةعلى الرغم مما ورد في الم -6المادة 

 زارة وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل فيها .ب ع من األمينين العامين للو

 

تشااكل فااي الااوزارة لجنااة تساامى )لجنااة التخطاايا والتنسااير والمتابعااة(  -أ -7المااادة 

 -برئاسة الوزير وعضوية كل من:

 عام للشؤون القضائية.المين األ -1

 عام للشؤون اإلدارية والمالية.المين األ -2
 ي.مدير مديرية التخطيا وتطوير األداء المؤسس -3

 مدير مديرية الموارد البشرية.  -4

 مدير مديرية الشؤون القانونية. -5
 

 يسمي الوزير أحد األمينين العامين نائبا لرئيس اللجنة. - 
 

تتااولى اللجنااة دراسااة األمااور التاليااة التااي يحيلهااا الااوزير اليهااا التخاااذ  -ي

 -القرار المناس  بش نها:

 .بها وتقييمها خطا الوزارة وبرامجها واألنشطة الخاصة -1
 مشروعا  القوانين واألنظمة والتعليما  المتعلقة بعمل الوزارة. -2

 مشرو  الموازنة السنوية للوزارة وجدول تشكي   الوظائ  فيها. -3

 .أع أمور أخرى يحيلها الوزير اليها -4
تجتمط اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على االقل كال  -د 

ت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضاور ماا ال ن نة أشهر وكلما دع

يقاال عاان اغلبيااة اعضااائها علااى ان يكااون الاارئيس او نائبااه ماان بياانهمح 

 غلبية اصوا  اعضائها الحاورين. وتتخ  توصياتها ب

للوزير دعوة أع شخص من داخل الوزارة او خارجها لحضور اجتما    -هـ    

ووة عليها دون ان يكون له ستئنا  برأيه في االمور المعراللجنة ل 

 حر التصويت.
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يسمي الوزير احد موظ ي الوزارة أمينا لسار اللجناة يتاولى تنظايم جادول   -و 

اعمالهااا وتاادوين محاواار جلساااتها وح ااظ قيودهااا وسااج تها ومعام تهااا 

 ومتابعة تن ي  توصياتها.

 

ن القياام بمهامهاا للوزير تشكيل أع لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكاين الاوزارة ما -8المادة 

على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكي ية انعقاد اجتماعاتها 

 واتخاذ قراراتها.

 

ماااين األعاااام للشاااؤون القضاااائية مهاااام وصااا حيا  الماااين األيماااار    -أ -9الماااادة 

عااااام للشااااؤون اإلداريااااة والماليااااة الااااى حااااين تعيااااين االخياااار حساااا  ال

 .األصول

ن يحاال محاال كاال ماان مساااعد األمااين العااام للشااؤون يساامي الااوزير ماا - 

اإلدارياااااة والمالياااااة ومسااااااعد األماااااين العاااااام للشاااااؤون ال نياااااة فاااااي 

عضاااااوية اللجااااااان المنصاااااوي عليهااااااا فاااااي األنظمااااااة والتعليمااااااا  

 المعمول بها في الوزارة.

 

حكام ها ا أيصدر الوزير بناء على تنسي  اللجنة التعليما  ال زمة لتن ي   -أ-10المادة

 -ظام بما في ذلك ما يلي:الن

تحدياااااد مهاااااام الماااااديريا  والوحااااادا  واالقساااااام فاااااي الاااااوزارة  -1

 ومسؤولياتها.
تصال والتنسير بين الوحادا  التنظيمياة اجراءا  العمل وأسالي  اال -2

 في الوزارة.

يصاادر الااوزير التعليمااا  ال زمااة لتحديااد مهااام األمااين العااام للشااؤون  - 

شاؤون اإلدارياة والمالياة وتسامية أع منهماا القضائية واألماين العاام لل

ليحل محل أمين عام الوزارة في رئاسة أو عضاوية اللجاان والمجاالس 

 والهيئا  المنصوي عليها في التشريعا  الناف ة.
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علاى  2015( لسانة 101يلمى نظام التنظايم اإلدارع لاوزارة العادل رقام ) -11المادة 

لصاادرة بمقتضااه الاى أن تلماى أو أن يستمر العمل بالتعليما  والقارارا  ا

 تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا ألحكام ه ا النظام.

 
8/12/2021 

 

 

 نائب رئيس الوزراء ووزير
  اخلارجية وشؤون املغرتبني 

  أمين حسني عبداهلل الصفدي
 

 نائب رئيس  الوزراء 
 ووزير اإلدارة احمللية 

  توفيق حممود حسني كريشان
 رئيس الوزراء

 ر الدفاعووزي
 الدكتور بشر هاني حممد اخلصاونة

 

 التخطيط والتعاون الدولي وزير   
 ووزير االقتصاد الرقمي والريادة بالوكالة

   ناصر سلطان محزة الشريدة

 وزير املياه والري
 ووزير الزراعة بالوكالة

 حممد مجيل موسى النجار

 وزير
 الشؤون السياسية والربملانية  

 موسى املعايطةاملهندس موسى حابس 
 

 وزير
 السياحة واآلثار  

 نايف محيدي حممد الفايز

 وزير األشغال العامة واإلسكان
 ووزير الطاقة والثروة املعدنية بالوكالة

 املهندس حييى موسى بيجاينج كسيب
 

 وزير الرتبية والتعليم
 ووزير التعليم العالي والبحث العلمي 

 الدكتور وجيه موسى عويس عويس 

  وزير  
 املالية

 الدكتور حممد حممود حسني العسعس
 

 وزير
 العدل 

    الدكتور امحد نوري حممد الزيادا  
 

 وزير 
 دولة لشؤون رئاسة الوزراء

     الدكتور ابراهيم مشهور حديثة اجلازي

 

 وزير
  دولة لشؤون املتابعة والتنسيق احلكومي 

 الدكتور "نواف وصفي" سعيد "مصطفى وهيب" التل

  وزير  
 التنمية االجتماعية  

  أمين رياض سعيد املفلح 
 

 وزير 
 األوقاف والشؤون واملقدسا  اإلسالمية

 الدكتور حممد امحد مسلم اخلاليلة

 الصحة وزير
 ووزير البيئة بالوكالة

 الدكتور فراس إبراهيم ارشيد اهلواري

 وزير
 الداخلية  

 مازن عبداهلل هالل الفراية
 

 وزير 
 الشباب 

 مة" فارس سليمان النابلسي"حممد سال

 وزير 
 دولة للشؤون القانونية 

 مصطفى بينوفاء سعيد يعقوب 
 

 وزير 
 الثقافة

 هيفاء يوسف فضل حجار النجار

 وزير 
 دولة لشؤون اإلعالم 

 فيصل يوسف عوض الشبول

 وزير العمل  
 ووزير النقل بالوكالة

  نايف زكريا نايف استيتية

 وزير االستثمار
 اعة والتجارة والتموين بالوكالةووزير الصن
 عبداملنعم عمروياسر خريي  املهندس

 


